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TEM P O IM.........60gIc.J
(Sint.ese do Boletim Oeometeoretõgíee, de
A, SEIXAS NETTO, ,':,Htla llté às 23,18 hs. do

dia 19 de julho de 1963
... FRENTE FRIA: Em curso; PHESSÁO ATMOSFERI-

I CA MEDIA: 1029.2 milibares; TEMPERATURA ME,
DIA: 16.7" C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 95,2",;
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms: Ne

, gatívc - Nevoeiro esparso - Tempo Médio: Estavel,
Bom,

Preso Goulart procura fórmula conciliatória
tá reunido desde às pri-

ª�i!:;s::'��,��r€l: Jaraguá do Sul: Décima Exposição Agropecuária e a
ros de Carvalho, respectiva-

C
lt d d

�gÚ:����n:l7;�: :��[Ji��;;�v;':���";� Segunda oncentração Regional4-S ;i]°ti?H;}fl�����iy:�:�
ton Campos. Fontes autort-

p-stçêo AgroPeC'Jãrla c a guá do SÚ.l. tem >:ldo comemorado com sob ortentecê- da AC'\- rat, naturalmente, mn- Clubes _ 4 _ <j, formadJs
zadas, revelaram que o

Segunda Concentração Re ,

A Prefeitura Municip'\l ent.usiasmo, RESC Serviço de Extenstl,o da nça para melhor e atra- por jovens catartnenses f;�
chefe da Nação procura gonal 4 _ S., O local vai de Jaraguá do Sul coopera ãste ano as resttvtdade , Rural e parucrcecão d):; vés (I:)s programas educa- Ih0S de lares rurais, é que
uma fórmula conciliatória

ser o Pósto Agropecuártu cem I êssea d'JÍ'S empreen- do Dia tio Colono tem mais jovem, pertencentes as fa- ttvos. Dizem C:'l1 aftrmu- se vai assistir nos próximos
entre as duas correntes, ''Ministro João cteopb-.s dímentos que en'lolvem -l a ieaneacêo da Segunda rníllas rurais. t!va que os Clubes - 4 - atas 27 e 28 uo mês cor-

tratando inclusive de supe-
e os rias 27 e 28 do mês população rural local maia ccncccn ação Regional de Os educadores preocu- S, formam nos j.çvcns dr rente a Segunet.r concen-

rar divergências do bloco
c-rrente dos municípios vizinhos. Clubes - 4 S, 0" Clubes pedes com a mudança. de ambos os sexos uma mero- tração Regional.

majoritário, sobre a reter-
O Patrocínio destas r ,1 Como nos anos enterre- - 4 - S, �ã;) ()rganizad::� mentalidade de familla nl- talidade .para serem agrt-

mpa� c�::��uC�Oan�l�un��r,tic� lizações educativa.", per-
res. es festividades educa-

tence a ACARE3C _ Sei _ Uvas de Ja raguá do Sul sã-,
Deputado Martins Rodri

gues e o Ministro Oliveira
Brito.

BRASíLIA, 18 (OEI - O
Presidente João GoularL er-

víeo de Extensão Rural �

Associação Rural de aera-

homenagors, a - ::J!a do C ,

lona, que todos os ant-a,

"Laço Húngaro": Capitão
t�ilton Mateus deixa Direcão

.

1
Nossa reportagem esteve

em contacto com os Dh e·

tores da Revista "LAÇO
HÚNGARO", afim de tomar
conhecimento das razões
do afastamento do Capitão
Nilton Matheus, da Dire

ção daquele orgão noticio
so, dedicado à nossa glo
riosa Policia Militar,

Em palestra com o Ma

jor Carlos Hugo de Souza
e Tenente Ledeny .Mendon
ça da Rosa. ficamos clen
tes que o erestemcnte prct
deu-sa a motivos do erce "l

Iuncícnál do reterruo
-

O.J
clal q\1e, preocupado em

bem des-empenttar as fuCl·

ções que ora lhe estão are·

tas, não via possibilidarles
em dedicar·se, como seria.

necessário, à Revista da

qual foi idealizador e fun

dador,

DWHO
,HOJE., '

RIO; 1Il. (qE)! -;1'A!lco�J,'
são parlamentar de inqué·
rito que investiga as 'lU

vidadl1s do Instituto Brasi·

leiro de Ação Democráti·

ca, IBAD, visando a conr·

romper as atividades polí
ticas no país, decidirá hoje
a respeito da convocação
do presidente João Goulart,
para prest.ar depoimentos,

Atualmente o Capitão Nil

ton Matheus, por designa
ção do Excelentisaimo Se

nhor Governador do Esta

do, exerce as funções de:

Ajudante de Ordens do Co

ronel Antônio de Lara Ri

bas, Comandante Geral da

Polícia Militar, além de ser

onere dos Serviços' de Re

tacões Publicas e Diretor
do �o![useu de Armas da

mesma Corporação,
Nós que conhecemos de

perto o Capitão Matheus,
'I .• -,.',,' que -as funções.
'à1il'!illllênte eco 'Ilf!. respon
s:wnl:l..!de, sz!'ão desempe
nhc.u,,_s de maneira ímpar,
desejando a éle nossos sino
ce" .,,, votos de louvor.

Por outro lado, a sua

atuação como Diretor da

Revista "LAço HÚNGA

RO", nada deixou a dese

jar, bem pelo contrário, O

Capitã,:. Matheus, através

do orgão de imprensa, em

b6a h{;ra lançado, houve

��;�}�:tá�mti�sO�i:d:da�
Catarinense, que os com

ponentes da nossa querida
Policia Militar, "estão, tam

bém, armados da caneta"

em defesa da cultura e do

progresso do nosso Estado.

Por sua vez, o Capitão
Nilton Matheus disse·nos
da confiança que tem nos

seus colegas: Major Carlos

ESPERAM DOMINAR
COlÔNIA PORTUGUESA

KONAKRY - <Guiné

Portuguesa), 18 (DEl -

Guerrilneiros que contro·

Iam pelo menos 15°0 dns
Guiné Portuguesa disseram

hoje, que esperam dominar

L talmente a colônia portu
guesa. até fins dêsto ano.

Ontem em Lisboa, o Minis

tro da Defesa, Gal. Manoel
Gomes de Araujo, adimitiu

que os rebeldes dominaram

15% do territôrio princi
palmente nas regiões de

rios, canais e pântanos.

H. de Souza e Ten�nte te

deny M. da Rosa, sabendo

os com capacidade bastan
te para dar vida, para dar

continuidade à longa e difi

cü jornada que se propôs
realizar a Revista "LAÇO
HÚNGARO", qual seja, dí

fundir à Sociedade Catar-i-

nense, as noticias que ela

deseja saber, com rererên
era a Corporação que tbe
mantém a ordem e a se

gurança pública, além de,

principalmente, estreitar os

laços de amizade que os

une a êsse glorioso povo
Barriga-verde,

PROIBiÇÃO DE GREVES
NA FRANÇA

-PA'R�S, UI (qE) - Lo';er pagos. o pessoal de tátil �

li,'.:"; :., ::1' onhee;rr.-T" ,.l� ,ti.k'!f;s �4i�f.lo)'tos'
Frauça, inic:iou uma greVE:
de 48 horas.' Outras catego
rias profissionais poderão
tomar idêntica decisão nas

sobre a aorovação pela As

�mbléia Francesa do pro·

jeto de lei que prOibe a

realização de greves re)ãm-
próximss horas,

BRASILIA 18 (OE)

JANGO COI�FERENCIA COM
LIDERES PARTIDÁRIOS

- D Presidente Jcão GOH
lal't confelenclou no Palâ
ci� do Planalto ::om os d�

}::utados TancredJ) Ncve�,
lideI' lia mu1orla, e Martir'_,

Rodrigues, lider ::io P.:iD n:,

Câmara Federal. Acreai
La-se que tcnh1. aiscut:_;'J

com ambos, o problema ,\to

votação d, ,emen-:!a que Ir.1)

t1inca o artgo 111 da Con·

tituição, para �rmitir ('

pagamento das dE:'sapr"
pl'iações em títulos da di
viela !1úbiica na refol"m:.

a�l'ária,

PAGAMENTO COM
AUMENTO DE 70%

BRASíLIA, 18 (OE) - O

chefe da Casa Civil da Pre
sidência da Republica de

terminou a todos os depar
tamento de pessoal das re·

partiçõps públicas, que pro
videnciem o pagamento dos

subsidias com aumento de

70Qo, ontem sancionado pe
lo Prêsidente da República,
A di!{'rença corresponden·
te no mês passada ,serâ pa·

ga aos servidores em fôl:la

suplementar, até o dia 10

de agosto,

-------------------------------

ENLACE M'ATRrMONIAl: DR, N!lO
BASTOS E MARIA APARECIDA

FREITAS

EMENDA DA CONSTlTUIC�O:
ACÔRDO

BRASíLIA, 18 (OE) -

Aguarda-se que o Presiden

te J010 Goulart, notiC:le

ainda hoje, aCÔrdo entre o

PTB e o PSD, para emen

dar a Constituição, objeti
vando a reforma agrária.
Existe ainda um ponto de

diverg8ncia; refere-se a de

saprop:'iação de terras ao

longo de ohras, que consti·
tuem melhoramentos pú-
blícos. O PTB, considera

poesias "OS CrCLOS) a

Rodrig,) d .. Haru autor de
"Trinta p .ema-,") já se t
enccntmm no Rio. esp a
rundo pelo delegação,
Os detalhes

não ftli confeccionado há

tempo), assumindo a res

poneebütaaõe de di...ulgú
los no Rio,

rãndott Bell e

Rodrigo de Haro.

Os per-tas cata rtnense s

Lindolf Bel! ue.rccu p l�'

êsses dias em :nu Paulo
seu segundo /o.ume de

que o projeto de emenda,
estabelece muita Uberalida-
de no aS5unto.

IV Festival de Escritores no Rio
.'iAlIM �1IGUEL PÉRIClES PRÃDL IlMAR CARVAlH o, lINDOlF BEU,
,MARCILlO MEDEIROS FilHO, RODRIGO DE HARO E RAUL CALDAS Fil

HO, PARTICIPAM DA DElEGAHO CATARINENSE,
�:�:�::Oindtor!a���'es re-

cebidas pela r=portageu;..
Santa Catarina esrurà prp_

sente ao IV F0-;tival de

Escritores, a se!' realizado
no Mu 'eu de Arte Moderna

do Rio de .rcnetro. duran

te OS dia" 22 o 29 de t-i

lh-. Até o momento. a do

legação catartnensc esta

componta por Salim Miguel
Péricle;s Frade, Itmar Car

valho, Lmsotr BcIJ, Marci
lio Medeiros Filhv, ROrtL
gu de Hnrc e Raul Calva"

Filhu.

POI' motivc-s .l!heiçs a

ESTÁ
CONVENCIDA
RIO 18 (OE) - A Co-

m:..-;s� que i'eaUz.:1 -JJ.. '�-

quêrlto pol'icial-miltt,'ir pa

ra apurar rq,;PI)llsabilida,
de:=; 110S e_pisódi::.i d" ass,'m

bléia do Clube Militar, �lIa
3, c::itâ com',cnc:da :J.ue o�

vârios oficiais p"rticipan
tes elos acontecilpentos, e5-

tão ligados as Htivida�L'"

do InstitulJ Bla,:ileiro ,I,,:

Ação Dell1ccrâtic.l lBAD.

Os oficiais ,;u_'pe;t'l,�. v�)
de tenente a Ge,1"ral. na

hie.arquia Mllit ':. A Cu

missão, ,estuda \ :llaneita

pela qual os militares serô,,;

convocados para presta"
depnimentos, Ao mesm'J

tempo, váriOs Jorn .. llst�,�
que fizeram !'ep_'ltageno;
no Clube Milit'l.r, ,;er�J
chamac!'Js para l'''estal' de
poimentos,

BRASILIA 18 (OE)
O Ministro da Agricui

tura Sr, Osvaldo Lima ií'i-

CRIMES EM LONDRES 'AUMENTARAM
ram praticados na capital
inglêsa no 'ano pasado, Hoa
ve um aumento de 9°" em

relação a 1961.

COMISSÃO INVESTIGARA
RECURSOS

BRAstLIA, 18 (OE) -

Instalou-se hoje na Câmara
Federal, a Comissão Parla
mentar de Inquérito, que
investigará a procedência

�--------

dos recursos utilizados pela
União Nacional dos Est.u
dantes. O presidente e o

vice presidente da CPI, se

rão
.

escolhidos esta tarde.

VIAJOU PARA RECIFE
reunião C0m diretores da

SUDENE; em companhill"
seguiu també.m o Super!I'"
tendente da SUNAB

o jornal o E'slaclo, tem o de, São padrinhos do noivo:
prazer de registrar o enlare NO RELIGIOSO (I talo
matrimonial do Dr. Nilo Basto" Helena Rupp Bas,

Bastos com a lll'cndad:t. se- (.os, Ney Waltruck e senho
nhorita 1'\laria AI)tlrccida ra, Miguel ProcoJ)iack e

Freitas, a, ser realizaclo Sra., Dr. Tarcísio Schaerrer
amanha, na ciclade de Ca· e sra.) NO CIVIL (Hélio
noinhas, às lO horas, O Bastos c sra" Henrique
noivo ê um ad\'ogado dus Rastos c senhora, Ciro Bas·

mais benquistos, e nos cir- tos e sra" Benito Bastos e

culos em que frequenta go· sra. São padrinhOS da noi·

u de simpatias e estima - m: NO... RELIGIOSO (Ri
são seus pais. Lázaro Bas- mon Solune c sra., Luiz

tos (já falecido) e IIclena Fernando Freitas c sra., BRASILIA 18 (OE) --

Bastos, A noiva, conserva Fcrmmdo Luiz Freitas e Foi pUblicad" no Diár:(l
em seu municípiO rcconhe- sra,) CIVIL (jornalista 00- Oficial de hoje, a lei 'I"

cimento por suas gt'ntilczas mingos Fernandes de Aqui. Hument,o de vencimento"
e finu tr:,.to, pcrtcnct:ltl(ln i\ no t' Sl'a" José Vieira Dutra do funcionalismo civil e mação foi c:mfl!mada n', A Reit.oria dn Univel'sida- tico paulista Fábio de Ma·

ilustre fami1ia, :-('mlu S�'lIS c sra" 'Egbcrto dI' Aquino c militar dai União, A inf,);- Rio, pelo sr. Emanl Ju';" de de Santa Catarina. atra- galhãe'>. A Exposição sará

pais o Sr. Cândido tia SiI':I sra .. Luiz Gonzaga Barbaln ma<;ão, foi dada h,:,je pp!:, Santos, ela Diretoria da V"i' '-'Ia Divii'ão de Inte!·· no Rall do Teatro Alvaro

.Ereitas e· Josefi m Ollt�.1 n,",gl':l,)� t\!I� noivos cnderc:- Iml)J:i'ns.a aLiciai, P"f 0'- DI"'-;�S(\ Pública, Afirmou c[\J"h: J e Exr�nsã., CUHll' de Carvalho, no mês tle
Frt'ita.�, A n'l'imúnia fl'li�;", ,'.',·,',',',',',"",."",',',',',',',·,',','O."."p<1r,,'o'b,,"',1"',,:' 1 r" 1:1 I.). \)'1l� ["]I'e d.1 (.: nu!;:" p:lg.'1mel'itn ,1" a;l- 'lIf\l1 rIo Dr:l))nd:\llw!110 (IP

S:l se � ,'fduuIIll \'111 <:illl .i· ,�b,\ sa Civil cI.'1 Pre,�:<lênria numt d>1 I1lt'�.-1( lulh, l.�(IU�r) c (,,11111 I j},'tr'l Brevemente d.uemo" u�

nH:ít "t:OIll a 1f�l1l;iI, ,Ia
,II· RcpÚIJlic:l. reveloU a U·_'-; I "lll .lS ,llfelelll I� de "', w;' ma:�IU" ('xP<Jtiç;JO de IhorIY5 mfOflllflçÕf"S.

d :-'I�J..;ItLC, ,I {I",-lii ,

...lI., que .'1S dlfel'enças /,0 nho e poniu.pael'tu;o .. ctesl'Il do ,11(1"1. y'--'_
.#

,

____..;;;;;;..;;��:::...'"'-..:..::;.;::::;;.:._.:::.:......_ _:___A�____2!_.I!h!':t.�'""'."-"-__-"""'� J; � :A.���"�.�.d���

BRASILIA 18 (OE)

ESTADOS VEM REAGINDO
Carvai::(.

da, para conces.;ão de au

xí!lc:s financei:::as. Acre,'

centou o titular da Pas".3

da Fazenda, que algul',;
estados ja preparam -Sf'1I

plano interino Je contetl.

O Ministro

Pinto, cleclarou ,\ue os e�

tados da Federação, Vê,11

reagindo de funna favorá

vel às medidas sollcitad!lf,
peln Mini!\térlo :1a Faze::- ção de !!.espesas.

PUBLICADO O AUMENTO
menta dos mêses de junh1
e julho, serão pagas en1

fôli:lfl _�uplementar até (}

dia 10 (Ie �gôsto, A lnfer-

sua vontade, >; escritor!'s
João Paulo SP.veira c1�
Souza, Almir C<"!ldeira de
Andr.e.de, T�IO Carvalhc,
não poderão aCll .. lpanhar a

delegação. O;; livros dês3e.l
cscrit re" ;;erão i"vadOs Il',r
Péricles rrade (cujo li�.-o

REWMWlU A
COHFERÊMC!A

M03COU, 18 (OE) - Re
começou em Moscou '"'s
16 e 3U, hora local, a con

ferência tri-partite, que po
dera terminal' com a as·

sinatura de um acOrdo para
fi suspensão das provas nu

cleares.

LONDRES, 18 (OE) - ..)
Informe Anual da Policia
Londrina, publicado hoje,
revela que 214.120 crimes, e

delitos de toda espéCie, to--

lho, viajou hoje para Re- Benedito Pio da Silva.

cife, afim de realizar uma�.

REITORIA PATROCIMARÁ
EXPOSiÇÃO DE DESENHOS

-- FABIO DE MAGAlHAES V!R,4 A,
FLORIANÓPOLIS -- EXPOSICÃO:

9 A 16 DE AGÔSTO

Melhores inIormaçõ,'s

serão prestadas po-tertcr
mente, Sabe-se- tambc-n,

que o livro 'U1v1A ivlENINt.

DE ITAJAI' .te R<l.ch �1

Meyet' será tevn to. Dublo';
detalhes serão preste-n.s
na-s jn-óxlmas cncões

ADOLFO HEDEl: PREFEITO
DE AGROlÃND!A '

o Senhor Adolfo Hedel,
Prefeit,o Municipal de Agm,
lândia, prospera comuna de
Santa Catm-inu, esteve, em
compunhia do deputado
João Custódio ela Luz, n-a
"raudo do:' diversos assun.

tos :ldm1nistrait\'os de seu
município. junto aos órgil:Js
estuc1uais.
A reportagem, em con·

versa com o sr. Adolfo
Redel, tevo oportunidade
de constatar a satisfação
do Pfe�cito, por ter resolvi
do satisfatclrillmente ,os
pl'Oble:llaS de Agrolândia
Outr·} fato que vem d�s,

pertan(:o a admim<;ilo de
Iodos, é 11 d,ct�Gação, do
Deputado' Jono eustúdiO da
Luz, com que V�!lI Intlanrio
dos in uresscs dn g-mnde re

gião que ropl'osenta nn As-

sembléta Legisjatívn do Es
tado,

NÃO n
REUPtt.M1

MOSCOU, 18 (OEl

delegações soviéticas e chi·

nesa, que tratam das divar

gêncil:ls ideológicas entre os

dois países, nua se reuni

ram hoje, conforme estabe·

lecido, Nova reunião, está
marcada pura amanhã,

SEPW.TADO
RIO 13 tOE) - Foi S':l

p�luidJ:�� 12 horas no ce

miLério S. Joãn Eati�ta, ()

M,H"dl!11 Aristóteles de
S'Jllza Dnnta,;,

VECCHIETTIIRÁ EXPOR EM S_ PAULO

o ('(lllhL'('idu al'lista plástico Pedl'O P!1ulo Ve'cchielti,
que hü jJOUl'.l t:xpos uma série de ta9€çarias no Museu de
Arte- Modcrnn, ini brevemente expor em São Paulo, segun
do informações. eolhidas pelo Jornal "O Estado", Tendo
l'l'cl'tJicl:J ó\.inHM referências sõbre seu trabalho, será agora
introduzido no mundo Paulista, onde obterá naturalmen
t(> amplo sucesso, :E:ste artista tem colaborado intensa·
mente ('0111 os movimtlnlos de- artes plá.-"tí('as de Florianó_

pOlis, (> in('\lIslve Ipm feito inúmeras ilustrações, sendO das
mais impo1'lulttPs' Às que fazem parte do livro "UMA VOZ
NA PRIlc;'<t\

.. dI' Silveíra ae Souza, que será lançado por
êstes dias pela EDITORA ROTEIRO. Pedro Paulo Vecchiet .

r� . � _ , n:- itnp r<nsn "'ttfirl!Jl , >1n

di,
dlE: acin .i \'C se um. angulo de uma -de ;;Th�� '.�p('.:;,ri;a, "'1

ql,lirid« pllo PiOf('!!>"l JO[,O Iivan�en�t-d.. "-�r,jAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



nnnsron
Rlll1f'ns de At't'udn Ramos

(;J-�RENTE J
Domingos Fernandes de Aquino

CIlr..:FE DE ltEDi\Ç,\O
Antônio Fernando do Amaral e Silva

UEn \TOR-RECm·;r,tRlO
Périr-les Luiz de Medcfros Prncte

RED.\TORF:';
O�vaJdo M('J(l

Podre Paulo Mar-hndo

l'l'IH.IClDi\nE
Osmar Antônio Sehlindwetn

SECRET.mro ('.o:\II��r.GIM�
Divino xranot .

m;;PTO. DE \SSI�BTl'n \S
Major Virgílio Dias

Prof. Bm-rof ros Filho' - Pro" O<:n Ido R. Cabral
- ProL Paulo Lego - r'ror. Fernando Bastos
- Prof. Alcides Abreu - prof. Othon Gama
ri'Eca - DI', xr.non Lcite da Costa - Dr. Ru
bens Costa - Cel. Cid Go;-,zn.ga - Major Ilde
fonso .Iuvenul Walter r.anoe - Plrivlo Alberto
de Amoi-im - Arnnlclo S. Thiaf{o - Dnralécío
Si"lnr{'>;

Crnntstas Sociai::;
Zury Machado - Lázaro B:)!·tn!omf'l!

Gilberto X:lhas
Pai\'a

Esportes
I\JUury Borgc� _ Gilberto

('rílllica ..

f':iln'ira de �O\Wl Edson Nelson de llbaldo
- Rfi,Ul Cal{lns Pilhe- - :\[llrC'ilio :\fedeiros Pilho
- .1. .r. C'nlcl<'ira Basto� - Luiz Henrique cta
f':iln'iln

\riC';tJ.itl·rai.ura
S�lim :\Ii!!,l1e1 - lImar Can'alho - Jair Fran·
('i,,!'-o H1Hnm" - G('rlrg-e Albprto Peixoto -- f.in·
dolf Bdl � P.ndrig-o ele Haro

Conwniári""
J,)fio Xilo Linhnn's

1111(lrl1l"�'ão .\'!ricol:
C. ,hnlllll1rla

Srta. �'t'Ulm Maria nanlas

Completa na data de hoje, mais um aniversáno da in·

ligente e prendada srta. Neusa Maria, ê estudante e p'3".
tenc-ente ao grupo Bandeirante desta capital, filha do nos�o

ilustre e particular amigo sr. Eurico Dantas e sra. d:1�'.
Ruth Maria DantD.s.

A aniversariante recepcionar<i co widados em sua resi·
dencía. I

A srta. Neusa Maria e seus diletos pais desejamos 0<;

melhores votos de ininterruptas felicidades.
FAZEM ANOS HOJE Gilberto Naha", ú-:-ssos ,'tI

_ JORNALISTA GIL
BERTO NAH,\B

si vos parabéns rom vo:',"
d� lllulta... felicõ{lades

m�'n!ná B�!v:,)
ml'l·tz Sih'aÉ para nós ,1WtiVO .:.

grandf' �D.W;f:l.ç::t) nitlci: -

mos mais um aniversál")
natalício do nos ü pre<:fl'
zado amigo J():n:tlista Oli
berto' N:J.ha�. r.:olnbor3.d!
esportivo desta fÕlhn.

O natnllcjante. quc·
atualmente. St' encontra r o

RiO de Jl'nclro, será, (',.�
tamos certo, uIvo das ma!,

Inequívocas Pl'()vus d.(' apn�
Ço e regozijo. à,.; qUlIis IV' 3
de O ESTADO. enviamo,.
ao nosso cstlm:l lo '�ole'!n

- rta. 'Aglay .1:1 Cmt:J.
Lima

� srta. Diva -jli.bina T.,f

- s!'ta. Erondina O. Pot·
riflcacãu

- srta. Al,la. Mota ES!JI')"
zim

- .�rta. Euclor,). Schaef,'"
sra.. Maria ,lo

Freitas
� q-a. Brauli.'la

cru,:.ão, ��ve::;

VENDE-SE
Um DKW - Vcmag Sednn côr Caramelo motor LOOO,

O.K. Tratar com B....TISTA, Hot('l Td�al. ne�ta.

UNIVERSIDADE DE SANTA (MARINA
IlI"JSAO DE i\1ATEIUAI.

EI)I1'AL � .. 1<1/6:'1
Concorrência Pública II: H1-.6;{

l'rlll)Osla para o di�� 16 de j\gõsto dl" 1963
O Diretor da Divisão de Material da Universidade de

Santa Catarina, devidamente autorízado palo Magnifico
Reitor, faz ciente aos interessados que se acha aberta Con·
con-ência Públioa, aprazada para as 14 horas do dia 16 de

agôa&o de 1963, paro. aquisição de materiais cU;> construção
para a Faculdade de Medicina da Universida?e de Santa

.

I
Divisfto ele M<lterlal. em IIi de Julho de U16:J

,I"soé \<'"ortt;:an1IJ
'Diretor

L�jJiE i:ffl!I>__,--�.e;'fi':

assa E Ja 'COM E I REG! 'A CANTORA DE RADIO E TV fO ONJUNTO "Bossa Oualri" SOlREE
RESERVA DE MESAS: JOALHERIA MUlI.ER

y- Contec/;'T!entos -1 Sociais
.: (�\�1 lI{��

.__.:.-_--

- SÃO FRANCIS(O DO SUL TEM "MISS ftE5AtUEg
BAtiGÚ - AMANH! REUNI A "SOCIETY" DA CIDADf �
DE IfAIAI NO acm BAt�E!R!O CABEÇUDAS - RITA 1

1 �����:!�n��,�,Y��,��_�IO U
serões do ctube C",'" "0 Sul na .» 8 - p,,,ced,nt, de Poços c« C,'<I., ·:1

idade
de Sàn Fnlllcisco, mov!mentad: secrctarto da vtacão I' Obras Publicas

('�laotréc. com "Desfi!{' gangú". "endo cela- sra D�·. Celso Ramc-, Filho t Jultar.

ma da Mls� Ele!!ante Bangu Maria .Jo�··h

Raposo. e suctente de Míss Eleg!l:nte Li- 9 � o Chá dns Aealctas. que Conta ,,:':

zetc staeeck Lima. A 1)\'om:Jçii.o .que tev- com a anre�"ntaçã') dar Dr-b:lta'lteS r: I

a \'e�o')nsabllldrHI(' da si-ta .rucemar Osc- baile oficial PlU arrô-tc 111'óxilUD. será em •

I rio, deu sali�fntó!'irl r-neta ao .vsno oos pr ól d'·., n.eossttedos.

Dc::s;lmlJn)'�c!,'.,
10 � o Lira 'ren!- Clubg, amanhfi.

�

I
2 � O Prefeito O.wahlo Machado e ex

ma famiU!1. pa��()u a residir n:l. luqum'''_

mansão que acaba de ��er con�t�uida, n �

Rua dns LhCt!S.

ncentocerú com resta "Bossa Nova', qve
c-ntará com a nnresentncão 'la cant-e-a
Eli'-' Regina.

IlClUBE - SABADO- 20-7-63 A ,�E A
COM INICIO AS 20 HORAS - TRAJE ESPORTE -

I
Emprêsa Editôra "O Estado" L1da,/Rua. consctnerro Mafra, 160

Telefone 3022 - Calxn I'ostnl, ]:�9

Emlcl'l'ço Tl'legr:ífico EST.\DO

11 - DilllilS. I) movin�·�'nt8d� piani�1"l
3 � C::.menta·"e qu'.· e, "SanrE'�" da- cidade de IlaiaL sabi),lo. \'[�i acomp9.-

Pelé. Coutinho e Gnmar vai dar Sh�w

'Ilhar.
a

,.allt?ra Ner,., ••.
Maria. numa

r:l�'1com S1l9 t'xibl�ão n? gramado cto €stq. gante feslu nos Salões do "Hútcl Bal

dio Ad.:l]fn K')ndel'. neário" Cabeçudas. A oromoção do crr,-

oi49. Sebastião Reis. lf'vnrn ,. "soci{'r:,'-'

4 _ A ,"'muna cio Cin .. ma ·J':tli<dll. S"- ao -simpatco umb::'ntp do Hotf'l Balnf;'â-

rã. Tll':mwvid" nela Ass,,ciaçã (InS �9' ri') Cabecuda�.

d:alistas Ca\lu;nense que acon�pcer:i. d:,

22 a 28 dn ('nl'Té'nte. 12 - No Rio. o caixa alta 1I,11uricio d ... "

Reis acc:nteceu no "T:"p Clu:"�'"

bem acompanhado.5 � O Sr. e Sr� Julio Gcne·JI .. "s (So·

r'yaJ num j:mta:' e�eg�nte n') �uerêll
eh Pnlacl'.

. 13 - Pdn Convair da Cruzeiro do Sü!

cheg"u olltl'm a no�s!l: ciclad,�. p!'oceden,
te do Rio' o ca-.al Sr e Bra Dr. Teo(I'JI'o6 _ Pas-.:atldo rória\; ('lU n'J··�a ckl:l''i:

(1 di·tutido Paulo Ferr"ir<l Lima. L�li" ,Ie Oliveira Leite ICl'cmil'lal, aC'Il]"

pnnhado ele �eu Jl]h:) Teodoro Henriqu"

ClNfMAS: CARTAZES DO DI!
- CfNTRQ -:-

- BAIRROS-

LU'lI-

são josé
as 3 horas
Maurício Morey

Maria Dilnah
O PREÇO DA VITÓRIA

Censura: até 5 anos -

gloria.

às 8 hOl'3S - Pre� IDstreia
� Prô CLUBE "'SOCIAL PAINEIRAS

Família.
Lili Palnl.er

Sylvia Syms � ('m �

UMA SAUDADE EM CADA ALMA
_ Censura: atê 14 ane" �

Lili Palme!' impérioSylvia Syms
UMA SAUDADE EM CAD-\ A!...MA

� Cen,;ur;l: até 14 ano� � às 8 ho!'<1!;
Vi"ctor Mature

Hec!y Lamorritz .,Ii"I I

Burifl-

as 3 L' 8 horas
Comei Wilde

Gene Tlcrney
Jcanne Cl'ain

AMAR FOI MINHA
- Tecnicolor rajá

SANSAO E DALILA
- Cr:1nsllrn: olé 5 õln(),� -

Cen.�un.l: até 14 an'�s

ROINA

roxy Christian Wrlff
Mario!1 MICh3.(TJack Walting

Agne" Laurenl
Hazel COUl't - �m

U�A GAROTA F,M A PUROS

5.7.63
_�__ c,_n_st_u·_",_._t_'_5_a_n_",_·_- �

AMANTES PROIBIDOS
CCllsurn: até 14 a110S

"

Gast�'ir.

Nova Trento perde um graR�e filho
Sim. Nova 'rrento perde mos à Deus que o tenha na Rvedme. Padre ravine sau

um grande filho. apesar '., Paz Divina. tini.

o mesmo enContrar-"0 "/Af,lm flli o saude-u

longe daqui à. muito. ii' \.

teceu" cm São Leopcl.t-r
Rio Grande do Sul dia : j

pp, o Revdmo. Padre �1 f,

no ganttní vitimaC:o "

Cancero
Amigo de todo.:; os '"

trentmos, foi êtc o benf�:
ter de grandes. emprecn
dimentos na cidade. ctt-i-

CONSELHOS DE BELEZA
COMO Bl\1AGIl.ECER NOS LUGARES

OE�EJADOS
Dr. Pires

Muito se tem falado e escrito sobre o emprego dos co

nhos de parafina para combater a obsidade. Uma das grano
des vnntegens do processo reside no teto de. poder o índívt- ...

duo ver-se livre da gordura somente nos lugares desejada;
Inúmeras pessoas são bem feitas de corpo porem apre

sentam-se mal conformada em certas regiões como o-s per

na", seres, cadeiras (quadris), braços, etc. Nestes C8SD'i,

justamente. está o principal emprego do metodo pois P()(�O
ser aplicado diretamente na zona almejada.

Anles de Iniciar-se qualquer tratamento ree-se mister u

escoma da parafina. Convem selecionar uma que seja �f'

boe qualidade o que é recü de obter numa casa de con

Itenca. A quantidade de parafina varia conforme a região a

tratar ou melhor se a aplicação visa combaler o excesso

de r,ordura iocalizada numa zina de pequena dimensão como

a papada, por exemplo, basta um quarto de quilo do pro
duto. Para areas maiores como o ventre ou quadris adqut
rir, então. um quilo ou dois. A parafina é lodo. ela cortada
em pedacinhos e colocada numa vasilha. Levar esta ao ro

go, porem brando.
Com uma colher de pau vai-se enexenco o con

teúdo até que derreta totalmente. Por meio de um pincel
ou com a proprta mão vai passando a parafina na zona "1S

colhida de...modo a constituir um envolucro espesso. Pum

tal basta passar o pincel cinco a seis vezes. Logo após .."

parafina se solidifica. Para um melhor resultado convem

cobrir toda zona parinada com um cobertor bem gross).

Alguns especialistas costumam anexar à parafina, na oca

siãu em que estiver no ponto de fusão. certos ingredientes
citados como capazes de auxiliar o tratamento, como,sais
de iodo, por exemplo. A fim de evitar contrariedades é

pmdente antes de passar a parafina testar seu grau de

ten,perntura o que se pode fazer :passandO um pouco do

produto no dorso da mão. Ha atualmente aparelhos espe·
eiallZndos que se incumbem de fundir e jogar em seguida
a parafina nos lugares desejados o que torna muito mais

faeil o trabalho. embora o resultado seja o mesmo.

Aplicada com a mão, pincel ou �,parelho, a parafina é

retirada após uma hora. No local será feita uma fricção
massagem com um creme iodado.

Ao lado dos banhos de parafina existem ou1ros pra·
cessas também empregados para combaler a gordura po···
cial. A massagem é um dêles. Os mavimentos são feitos

procurando·se dissolver os panículas adiposas entre os d('·
dos A cultura fisica é tentada. Tanto a massagem como a

cultura física. e a ionisação de parafina mereeem preferên·
cia, pois os resultados são imediatos.

Nota: - Os nossos leitores poderão solicitar qualquC!r
conseiho 'so"!)re c tratamento da pele e cabelo'! ao medico

especialista Dr. Pires, à rua Mêxico, :H - Rio de JaneiP1,
baslando enviar o presente artigo de-�te jornal e o endere·

ço completo para a resposta.

VENDE-SE URGENTE
VENDE·SE UMA CASA COM TERRENO MEDIND0

260 METROS QUADRADOS � À RU:\ HERIBERTO Htn,

SE, 253 - BARREIROS,

TRATAR Ã RUA ANTONIO MA1I0S AREIAS, :lj)7 �

ESTREITO.

---- -----'---------,--

Ora, IARA OOILA NOCETI AMMON
CIRURGIA DENTISTA

Atende S€nhorns- e crioncas.
Método pSlcológi"co n,od�rno-especJalizodo pa.ro criem
ca,

Alta rotação.
Aplicaçõo tópica de fiuor.
Atende sàmente com h0rQ marcado das 8 às 12 horos
e das- 15 às 18 horas,
Ruo São Jorqe. 30

I

iiI;Fj"'Ef':I;'T" "'.

P'�."p._','('�,.,,',',',',',',..
Õ\" .\. �. l,."ra J�, ....�. - T"� \\_,jj) R.

I.J
S('1111c1or f),IIHlls -lll .i andw

��:�t�\��II�:�T" nll�.)A���� _fi�7R . .ce���i;'!ntf'. 4,,6
Belu TroriwlIt(· -;IP Hml do� CflJ'ijó!'.. n

5jA
. . 7 Pu)' 111 tivns superiores. o organ\·

;;f�e�1t(�'� �,:;�;!;i\�;::�::(:�:�((� {'�:�útl�C��: n�n���l�l��� Z:ldlll' do baile do Ce·pacabana Pala('e 14 - Fcstejou aniversario ontcm, r,

III
��1t�'�:�T�tk�t(l,\(�)1-\?n (! .. �'l�.���,i�;;n_ \'i�T(�NDA I \ ;l·l�dl�l�;��i B;�:�,I,�j��ei;�ef��l::�1 t:;�lde:: �n:�lsicl:l��!Il�;:�I�:�O

�����::I__(\'�_'�;_�;'���7::I:l�::�:·��II::.�'S:\l�tl;;�_�i1::::�I:::!;�:�()n<'t'ltC1S \ \ �u�;:�t.{�'·'�'l;
(;;:�1 �� .l��ó�����('�:!,:3�, �I'l

11811tc- t:m foco ,"om vt)tOs d� fellçltaç-õe-

17 d .... Ol'óximer mêll. A.siiim send,) (lei; � 19 - E"ta malcad:t pàla ,I pnmel",

l/le
ser I'l'ore-entado o Estado de Santa qumta feIra de agesto oroxim') a recep-

I Catarina pc!!! ,.uave Rita \h� Gas-la VI� cão de D�nY>ie Na�clmcnto pata as qu<).
• _.,-. � <t._

gas. que nesta me5ma noite estara f,' Tenta e cmco DE'bulantes do brule oflel�1

�Ii!f. =:.";=���M='"-üs-"iêit:;� "B�i·�
1'\1{\ F'q I�011 Pb""- ']I-::\IPO (01r Sli,\ F\;\!1L1\ - REl'MOI:S SOCIt\fS

O,�"Çi.�TI�S CO(!l'ETElS - FES'l',\S DE ASr/ER"'r\R10S - CIfA

n.\:\'çA!'\TES - ETC.
.'\"l�\I! 'rFItBEO no ROYAL H01'm� - Tf'(. 2.)1.� Wm'l:tda)

rnr-a alguns.
Construiu o l1ns-o enor

me sarêo Paroquial, 'Ja"
(11m de rnrâncta, Semínr ,

rio N. S. de Fátima. UlT'"

re.ro de agua Ihlavel (Í'\,
melhores oois:i rerertô ;

rede serve os sequíntes e__

tabetecímcntos . scmtné
ri') N. S. de Fát:ma, Igrr.·
ja Matriz. Casa cancníco.
Salão Parr-quial. Jardim -to
Infância. Hospital, Po:;:',
de Saúde. Pl'l'f"itm'<J Mu
nicipal. Casa C{llTIe:cinl C:C
trmeu ausnerôo, Casa cc
merctat de Vit('l io Trida
paJli e ínumera < casas par
ttcutares. Facilitou a CCIl,

pra do torronn onde e-r n
loca lízadn c mae-esto�o ,

conservado GrU!10 ESCOI:l�
,'JacNda Coutinho, facil:·
tou a ventl3 do terreno OH·

de e.�ta construido I) p ..,\
dio 'rn;!e deveria. est.,:
funcionando o aanco In(';,
e qUe alé hoje continL"
fechado. Alanw'l a c�tr:t
da e melhorou ,c"n muitcJ r·

c�mhecid'J M�Jro da Cru:
p( nto de Turism? e' Rcli
gios') dos mais frequent.
dos. Por €!tes e 'lluito� �,,1.

trns beneficio!' que rca�i
Zou em ll:ôl de 1l0�s:t (';_

dad·�, ii Câmal"l Monicip:!i
rutorgou ') Titulo lle C,·,
dadão Neotrlmtino.
Pac]re Santini f;!lecetl

aos 61 an(ls. m�5 j1l'11� �

seni e;;;queciJ,o. i ;"elo ])t,i'\)
de Nova. Trentc, se
falhas em certos CélSO.�
vá. lã, (.l'!'ar fo nUlTIon';.
SQUs ��!;�"'iiti,-,s .io.r,em €� ...

quecel' ('� seus pequen\l!;
equivocos. Por i·'so peai-

ACARESC
SERVIÇO DE EXTENSÃO RURAL

DEMONSTRATIVO DA CONTA RECEITA,
E DESPESA - 10 SEMESTRE DE 1,963

:-- ...

T(Tl1I.,OS

----- ---.,----

/

nt:.:BfTO CR�DlT()

;�:do�:��
21.242.037,50

502.41:1.70
44.755.00

6.430.87.1.30
476.420,70

1.493.272.80

33.520.123,50
240.54a,1O
225.7�il.OO

27.227,00
675.359,50

8.020.327.90
460.822.50

827.035,00
35.000.000,00

25.399.014.60
242.621,30

74.255.065,30 60741.M!i.90
33.513.854,�O

20.000.424,90

mu\;:.)

N.ADA DE

REBITES!
ExijJ,

.

em se... Ca (�O
Lona de f'-elos "COLADAS'
- 60% n:'"lS' no bPrOV:)1' 1-
mpnto das Lonas.

CASA D05 FREIOS
Rua Santos Saraiva, 453

. ERTRETTO

Aluguéis
Imposto e Taxas

Imobilizações no Exercicio
Informação
Limpesa e Conservação
Manutenção de Veiculas
Material de Expediente
Movimentação para Execuqão do Plano

de Trabalho

Pessoal

Previdência So'cial
Reuniões

Seguros
Serviços de Expediente
Treinamento

Construções
Diversas

Contribuições Govérno do Estado
Contribuições Recursos Federais Atra·

vés ABCAR

Receitas Diversas

Saldo do Exercício Anterior
Sala que passa para O 20. Semestre

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



grúdecimen o
a sua atuação, sempre se

lho, que recentemente foi rena, eqüâtrime e constru-

���I/}/:'í...AI
homenageado pejo Oover- tiva, sem atenção a percal-

�.J�: '�,'.. �_,_'_�.'_:�� ���í �i�do;a �d�;a����: ��;;:.:: ��� eti��C��ç;: i���;e�:
,

_ _

_

__

ao tomar conhecimento q�le diretriz programática elo

- -- ,
b

v ia \ ���ono;�� hn�iade:��in:S;�� ��:�5:Vêr::' r�::���ã�
1

�

-

� de uma Escola Isolada, na do tempo com que a ínér-

"'-U'MA' CARTA'. oar� ".W cidade de Orleães, procu- ela anterior desatuaJizou
LEMBRA CANASVIEIRA Dirigida para randc expressar sua satts- métodos e desdobramentos

esta coluna, recebemos a seguinte carta, que publicamos n fação e o agradecimeneo realizadores. Dentro de B�I<l

seguir. pela significativa hornena- norma' apolítica - porque
Jorn. Osvaldo Melo t Cotuna Nossa Capital). gem que acaba de receber, _

"Li com prazer seus momentários aplaudindo a inicia- o Jornalista Tito Carvalho
uva de um 'restaurante que brevemente será franqueado ao

'público na Lagôa da Conceição.
Estou de pleno acordo e comigo, todos, por certo.

'

Sr. jornalista. Sei que várias vezes tem a sua. pena
lembrada igual providência para a linda praia de Canns
vieiras. Existe ali em local excelênta, um hotel, dito bal

neário, mas em completa rumes. Faz «o olhar aquele amon

toado de escombros.

Porque seus proprietários dizem que são muitos). não

se animam a reconstruir aquele carunchoso prédio.
Porque não se mete a picareta naquele monstrengo p t

ra construirem ali um verdadeiro balneário?
Oh gente sem iniciativa e sem coragem como também

sem o menor desejo de servir ao progresso?
Si isso for tão difícil, então, que sigam o exemplo do

nosso amigo Véras.

Um restaurante já viria resolver em parte o problema.
E Canasvieiras ficaria nas mesmas condições em que

se encontra a LagOa da Conceição.
E' preciso uma injeção de "antmrna'' nas veias desses

nossos molengas ..

"Aníminn" dá ânimo ..

VENDE-SE MÓV.EIS
Por motivo de mudança. vende-se móveis em bom es

tado, ver á rua Hermann Blumenau n. 54. Informações
com o snr. Guilherme Gonçalves D'Avija, á Rua Alvaro de
Ca-valho n. 12 ou pel!! Telefone n. 3677.

.

24/7/63

RU-MARCAS f PATFNm
A ...nle OIid.1 �. ProDr;.d�de Industrial
Regtstro de marca". patente" de Invençilo, nome" co,

fterc(al.�, titTtlo� ':e estabeler;iT'lento, Insfania", tra.!t!" d.
propugnnda e marca.- de exportação

RIJa Tenente Silvolr" 79 - 1° anrlar -

..... lA 8 - rAl..TO� 04 CASA NAPq _ FLORIANO'
POLIS - CAIXA POSTAL 91 _ FONE 3912.

A HORA PRESBITERIANA
OuÇa todos os domingo� pelo ZYT-25 Ródio An1t.t.
Gariboldi de FJOrii'U1Ópoli.� ás 13 hol'os e 30 n:Vnuto�
A HORA PRES81TI:.RJANA. Agradecemos
siot<1nl0

.-; ·"'1 <...

�D�A <)

APARTAtvlENTO .:='Centro - 3 quart·os e demaIs
dependf'l1dos - p!:9nLo paro morar,
CASAS
PALACETE - RUA NEREU RAMOS N·' 26
Vende-se em único opOrtunidade no. centro da Cjdad�
construido em terreno de 22 metros de frente I-tOr 40
de fundos. Con.endo na parte terrea _ amplo holl de
entrado - 2 solos - escritório _ qnorto - copo __

. COzinha - dispensa - quorro de empregado e res-

pectivo banheiro. Eçn cimo 5 dormi'.órios _ banheiro
social e amplo terraço. Fora garagem e dePósitC'.

RU"- TIRADENTES �uino com o Av. H. Luz -1
quartos demais depehdên.::ias,

RUA CONSELHEIRO MAFRA - Duas COS09 n. 10Q
e. 1 1 1, ótima Oportunidade.

RUA TOBIAS BARRETO - ESTRE'ITO _ Confortá
vel coso de material perto do proi?

COQUEIROS - Ruo Sõo Cristovõo ao lado da Igreja
Casa de 4 quartas - 3 solas _ COzinho _ terrenc

de 11·550 m2

RUA 14 DE JULHO 953 - I:.streito s-aida da ponte
quem segue· paro Coqueirns. Caso e terreno cam
782 m2,

RUA FRONTINO C. PIRES N.O 32 _ Cosa de madei
ro pagamertO porte 6 visto -resto. o combinar.

'fERRENOS
AV OSMAR CUNHA quase esquina com a Av. Rj,)
Branco. Tel'reno de 296,40 m2 por preço de cr$
1.300.000,00 a visto· Apenas estará o vendo nestes

30 dias,

COQUEIR:)S _ Ruo Juco da Loide. lote bem situado,

RUA ARISTIDES LOBO N.O 8 FUNDOS iunto (10

Hospital Nereu Ramo!>; terrenO próprio poro ser lotea
do, orea de 10.000 m2 - Preço ccnvidativo

RUA ESTEVES JUNIOR. _ Magnífico lote paro resi
dência rloc padrãO fino.

JARDIM ATLANTICO - 1 tnognífic'1 lote bem pert:-
do asfalto J

,
"

no
O Jornalista TUa Curva-

Dr. Alo:sio
MonquUlioll
CL1NICA DENTARIA

i ranucento das afecções
da bôca em adultos 8

crianças pelos metodoa ch

ntco e cu-urg.cu rx.nreccae
1" próteses parei ai!, e to

tais. I,
Atende de 2& a 6'" rei. ..

das g às 12 horas e das 15

as � 19 horas aos sabadcs

pela manhã.
axctusívamente com bo-

enviou ao titular da Pasta
da Educação, a carta que
publicaremos na integra'
Sr. Secretário:
Contrariando a peremia

de que santo de casa não
faz m:lrtgre, está V. Exc.:ia.

evidenciando, na gestão da
sua Pasta, um raro sonso

de responsabíüdade e U"lR

capacidade empreendedora
que o singularizam, através
da solução de problemas
educacionais por outros
considerados intransponí
veis, mas, de aspectos me

rtdtenos para a longa e Iru
ttrera v.da que dedicou no

ensino. Venho acompanhan
do com [úbüc e admiração

----

I marcada.
ccnsunõrtc: Edlticlo rc.

lieta - sala 104 - rua JEl

«ormo Coelho. ,

ESCREVA PARA

�nEU REPRE�ENTANTf�

RDM"J�
• PItOBUMA!! 'í�
PARA REl:OLVER
EM FLORIANÓPOlIS�,

• COMPRAS
• ENCAMINHAR

•
DOCUMENTOS

• INFORMAÇÕES
PROCRAMA PAQ 3� 5� E

'AI: 1& hORSÇ;

CORRESPONDÊNCIA'
ALFREDO �ILIIA
RADIO DIÁRIO DA MANHÃ

Clt· POgTAL, 331 - F LORIANÓ�US

UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA
CONCORRl!;NCIA N. 13/63

I-ROPOSTA PARA O DIA 12 DE AGÓSTO DE 1963

O Diretor da Diviriio de Material da.·�iversidade df'

Santa Catarina, devidamente autoriz;ado pelo Magnifico
Reitor, faz ciente aos !nteressaüos que se acha aberta

Concorl'�ncia Pública, aprazada para às 14 horas do dia

12 tie agOsto do anO de 1963, para aquisição de artigos dê!

iabol'atórlo (vldrarill) para a Faculd"de de Farmácia ela

Universidade de Sant:>. Caatarina.

Divisão de Material, em 15 de julilO de 1963.

Josoé Fortkalllll
DIRF."' ...... -q_

19/7/63

EOITAT.T.J N. 12 63

PARTICIPAÇÃO
CASli\lIItO JOSE' Glt/\l\IS li: SRA. ERICA F. GRM1S
PAULO !mCIIEL E SR."-, 8LANOlN/\ s, i\IICHELS

tem o prazer de comunicar aos Im rentes c pessoas amig-as
o contrato dl' casftnwuto de l>eu� filhos

(;II,BEHTO E "EftA

Noivos

1:: .. 'f;:�.

Curso Preoilrlllório Contint>nte
PARA PROFESSORES

DE DATlLOGRA'FIA
•

AULAS PARA CONCURSOS
,

ARTIGO 91 IGI NA'SIO EM UM ANO!
PRE,GINASIAI. ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

- Basead(' nn� mais modernos erocessos
CURSOS ESPECIAIS
gtgic()s

- Dirigido ;:>elo:

- PROF VICTOR FERREIRA C'A SILVA
HORNRI : DIURN(l!i e NOT RNOS
Faço SU<l 'inscriçõo à Rua Dr. Fúlvio AduC"ci�.

<So 24 de Maio. 148 - 1 andn(
--: Equipado ·com móqu;na� novos.

0;.....

o erno o
a Instrução ou educação
puhltcn já não se torna ar

ma de prestigio coronelicio
nefasto ao analfabetismo _

tem sabido V. Excia. elevar
o gabarito da instrução no

Estado. distinguindo valo
res e estimulando vocações
promissOras.

� �or �xcesso de bondade,

quis V. Excin., em consoo

nància com o Senhor ç".

vemador, honrar a um '1:\,

lor extra-quadros, ainda

que minúsculos, em rszp,J,
talvez, de sua vida de lutes

jornalísticas ininterruptas,
na Injatígada e pcrmanen

te deresa. dos mterésses de

nossa terra, sob os seus

SINDICATO DOS JORNALISTAS
PROFISSIONAIS DE
SANTA CATA.�

ED1TAL

ASSENBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

De ordem do senhor Presidente � nu forma estatutária.
Iícaru convocados os jornalistas profissionais, filiados 9

este entidade de classe, para a Assembléia Gerül Extraordi

nária a ser realizada, no próximo di.) vinle e'Três. (231 de

julho corrente, as 20 horas, em prtrncíra corwocaçüc, e, meia
hora após, em segunda, na sede deste Sindicato, com a �.

guinte ordem do dia:

a - Apresentação das alegações "sôbr'e "supostas trrc

gulo rtdndes que implicam desonestidade da direção do Stn

dicuto". conforme arttgo-denúncía 'do Jorn. LAURO SO'\'·

CINJ, publicado em a edição de A Gl�ZETA, de a-de julho

corrente.
Nessa Assembléia o articulista sera ouvido sobre a de

núncia e se dedicará quanto ao processo a ser seguido pela
Diretoria, na forma do Estatuto da entidade.

Florianópolis, em 18 de julho de J963
ADAO MIRAND.A

secretarto

SEMPRE ACONTECE mAS COlS.\s
HELENA GOELOr-õER DE AL.\ff}IUA

Vinhamos do ltio para Niterói, atravessando a I'ral·.'

XV, apressadas, com um I1UlO na fila das barcas c OUlrl)

nus carros qUl' zLllliamllo asfalto liso, quando se deu �a'tui-

10". Um passo mais li�('iro, um repuxar d.a pl'fna (" 1,Iic

arrebent.a a sandâlia. Continuar, como? ,\rras.tundu um flti
de sandãlia'? hn!)ossínll! Ninguêm atra\"Cssa 'uma rua, ai,,·

da mais mo\imentada, assim. O jeito mesmo era pl'!!"á.1:\
ua mão e ir em frente. O que não deixa de 'ser um ,'exarl'.

Um lranseulltt' apil'dou-se da nos�a· situação e n'sol

\','u ajUdar
_ As senhora,> \'ão ati nil CilnÜII"I'irir tll'l' hã um l<alm,'

teiru. f:le arranja isso.
/'

Semprc era uma idêia. Fomos. "'�ncontrilmo;; duas (� ..

ddras de C!ll'axillc, Uma "azia c feehada com 0. blllUlulnll�1

Iwr cima c\:� catll'irll do freguês c II (lIitra l·uncionantltJ.
_ Sed I[Ul' ,; scnlwr teria um pn'gtúnho para Jlrl'�al'

ncsta saml;ilia? - 1)l�r!."'lIItei CII,

O \'elho impcl,"tubã\'cl deil ()� últimos 'rctO(lues Ih' esen·

I U 1111 mtpalo do ff('l!ui:l', recebeu II dinheiro - nõt; CfI!ll
I

cara de ])fjbas, :IS rilas crescendo - e slÍ ai se IIi�nllll :-I

nos olhar. Cara de "oncos amigos, d.isse IJU'· (l C"omll,l'nhd,

ro que tratava daquilo não l'!:o1a"a aí, EspcrâSSf'mus u�
pouco,

Senta,se u nônl fre!,'Uês, E nós I'sllcrando. Calllr (',UI'

saço.
Não �i se lhe atravessou algum lamllcjo de humanilla,

de ou se cra êsse o scu modo de se mostar importante, II

fatu é (IUC de rcpente o \'dho pediu ao freguês nih'!) (I b,

"'or de um minuto e passou a nos ,Itender.

Abriu a g-a\'ctinha de sua cadeira, remexeu: rechou, \"(·in

até a cadeira do compunheiro, forçou o puxador de como

para abrir a gavetitlha desta, não conseguiu. voltou ii sna

cadeira, abriu a ga\'etinha, tirou uma clla\'e, voUou ii. ';,1'

\'eh trancada meteu-a nu buraquinho, virou,a, abriu ;oi; t-a
\'ctinlla, allanhou uma lata de graxa, torceu a orelhinhil,

abriu.a, tirou alguns llreb'1linhos, tentou fechar a tan1n:>,

não píide, olhou, viu a orclhinha diL lata atmpalhandn, des'

��):����� f�l�:;t:l:, l�:����; �o����:��� ��b���t� �: ����l��'i�'\:
pôs mãos à obra,

l'rcguu...("]Jrimeiro prego. Parcce que nã" ficuu fort.:.

IH'I'gOU o sCj.,'1!l1do. Virou, mexeu a sandâlia e aind.. !lã!)

achou muita se�lIrança, pregou o terceiro prego.

A esta altura as filas dobra,'am-se. Eu pensando n:l

hor:1. de chegar em casa, a dona da sandália \'exada Ilel"

pê,nO-Chào e os futur.os i13SSageiros olhando .0 nolSso Cllis(,·

,lio. muito SIM SEr-õHORES.
Ah! e ainda havia o freguês que, paeieotemente, ('S1)('

ra\'a' ser atendido, a essa altura já arrel'l!ndido da facei·

rice dos sapatos lustrosos.

Bem, a sandâlia está firmemcnt<! pregada, Nt'm tern'·

moto conseguirâ arrancar os três pr,nidem'�is pregu.inho�
Falia pagar e calm\,la, l\las quem diZ" que ela aJ:ora entra'?

Encolheu a tira, na preocupação de segurança, Puta diului.

)lux;, dali. o melhor é a gente entrar no saguão, perdt'r eS'ia

barca e sentar num banco para fazer fôrça mais :1 cflmodl\.

Nada como a calma. Na barca sCJ:"lIilltC scglliamos i:e

sandalia no pé e ri;ldo da In'cntUra.

--

0;=;' �

��P'bli'ldad.a 1.' em 5t�, catarina
� � .

J �

Confecção e conservação dt p.'ne!s
em toda o E$tado

R, F6rnandQ �had() li 1" and.,,� �� 2� 13

� _. ..,.. fLQfUÂNÓPOl.i..,

TEATRO ALVARO DE CARVAlHC
pedo- !ia, R1"i:CITJ\ OFICIAL

.,

t\SSOCIAÇi\O CORAL DE FLORIANóPOLIS

-!I - 10 - 11 de_ agôsto-

lNGI{ESS()S - (.;lnlcll'as numeradas à \'clula

Lo.i:� "I{ENNER '.

e ce
múltiplos aspectos. E essa

dist1n�no, com que me SUf

preendeu o decreto 401, não
pcdcrra deixar de me cau

sar profunda emoção - a

emoção do velho comba
tente ainda firme no seu

pôsto - embora com os

cabelos a nevarem e o co

ração lesado - como tlm

galardão à sua vlda sem 0:1-

Iro mérito que o da lealda
de c da lisura de atitudes
com que tem realizado o

,

seu obscuro eeeuno. Só as

sim, sr. secretãrto posso
compr(>cnd(>r o seu o o zes
to do Senhor Governador,
tanto mais conrcrtenr ...,

quanto significativo de uma

srrnpettce e de uma eaUma

que "ultrnpnssem n wHa
-'

mínima tio tll�tingl\ldo,
Rogo-lhe, pois, 1'0 ma afiro

mação dn minha ('tll'nldN1,·
da nl('griíi, aceitar 9. minha
lIl\BI,; profunda I,!ralidi'to.

A<;�. Tito C:\t\'!IUUI

-------�------

w- ====,n

11:1: PREVIOÊNCfA SOC4AL �'.',(, •. 1
� Ú.Údt...�_,e.

,rll130 MIl': R ln�\lldnll� ,II' 'M

r...rich.dO m�rii"',,·(o <to Jl'ntilltn

."'t"'l1le,,1I0 Jl ""j'c:itnçi,Q 11(' no. l-:�.r.(1.
1III,I"('U;llIus

•.
\·�mO� Ir"n"<:r·�....r t ·1,10;· J;I'l"I'OrI.sid"aJ'cD"I qUI'

�'1n 1",����r 110 llr, F�Tnn"do .(1.. roei ,;o :i.!l9fi. t"VOI:'GU a Lfol
C'''"õln:.U I1i��, 1,,1\',,�ario (\011';- n!':· 8,11('7: "

•

,·lliA<I ... em P6no Ate)rfe e 1\'0)' NãlJ �"n�aDlO!l, "111 absOlU-

\;�i.e;�i,;:::;o�:::e��';!;
IIcm &0,.;:.): 'lW que BI! abrl\" .1'

I'cç4o (, .. rIO uum dR!fC? P01:qU('
SI';adinítir • tal'ltldndll' de InA

cri�Q �<irnpnl.t' p"tII midlt'Ofl

'" doiltj8r,,�; Por que tal dU'et'&ll
,·iáçãb ,wk� fls Jemni� �pu"
de. profi" ..1"n,..l� Hher(J,I�? po�

1I',e)i« IIU� hr:"lr:.q. prinC!Oio Il�

rãl �a 'inllrrjc:'io� pr(l.Vi�nelárla
'ei:\rnpubit)'l <1(' toJo) o t�Rbll-

,\ co"8,,1;lla�ú',, I,h� Ic;� <l,�

T�nb"lflo, n" clu�sjr;(!n(;,O dcs

"lfl'Ui'os" suburdinadcs ii Co li

r\,(lt'ru�úo �O'ci""lIl <ln,. PTqtl�_
�,,('� Uj,cl",'i�. jr,dui en\ 'SC\h
111I'i8,,� J I c lIl, os médicos �

t', 1"I"lltOlo)r;SLtI�·'.
'''"10 l,rOn�sl(lnnii< librr"is.

""i< "ii\> fi .. <111:1hl\lcr uÚ',i,]a

'1U;,,)\0 ii nli:.çiiQ preo,'idenclá-r;o
<]",. ln".,,\08, 1'01' força .do que
�c co"tém 11<.> inciso·X"Ul, do

'l"MI]n,l "",·,0 II'; re)!"ulnllle_nto
"llr",·",II' I,�'III deI'. ��.!lfJ�·....... de
1\'_�' c If.H10, ali �"I 'II.. I f�er

. que
')5 !"rofi_�f",,,,;8 Hllerllls �O "l!e-.
1:""rH.I,,� "h"'l!"ul,;riO� ,lo Insti:u.
ln .Ir ."[lo�enLa,I'lrill e !'en�;;c'�

I'� " t,':rUhiltlt!lIlu. riu Lei "o
..

:_'<Oj. 11 I. .. i Ot':�llica da rr�\"i
,1"11,,111. ""ci"l. �\ls('�ndo ."l.orlif�'
"'" ��u r""j,il\> "lodo� Hq\lêl�s
'1""CX'·I·,·t!lIlell'1>1"'go.(I)"ul .. i,!;,

'''.,''('11111111.'1''''['' "" lenito"'�

n�Cl(lrlol".
(1Il,é4llc'" e (I Uc_!.\li5tn, ,(10

1 q'\'"ll""J"rl"· ""I"'nOnl!>�. I"to
". "'I,,�I\ ')\\c ""X..,r\·�, .habit-u_
,'I'Ii""tc.el'",·C.",t" própri,a,
"Ih'id"d� l,rofi"6;onal l-emun",_'
T�lh';' luiÍl"'� ",[ tio art. (. da

l'al'lCl,-o, V .. is " entctrdlmento
,,;',0 Fbl'H o a<!'·C:nlo p06let;or <I�

Lei nO :�,9:'1!). de lã de dC'zembrl)
dI:' l!H,l, quI:' te"C porflnali,ta
II,.. "all�rnr "sJlIIii'io minimo
d,,� "'''',Iico" � Cirurgiões dentl&_

l�"' III"� <lue, infoihmentc, �e

\'IIII'I"cn]lou I,or ottt.-os cam!l<)s
('," lii�I",8;ç':,e� e!<pan>as, embn:
I"aelltldo � cl)mpreensão crist:lll
"" ,), 'I,,,� �itu"c;;o conSOlidada
" l.l'i �'" ,Rl'rtço, de 23 :lrtl_

)rOS tudu� <lita,Jo� rom o inle_
I'�""" de �11 ri.�Qr Um:!. reniune_
r"ew COlldlf!"'1n par.. oS m"J;_ C.
co; ",I"lIti�tIlS .- O qUe l!r'l

nl�lII, '111"11110 c"tllheleceu 11m

1t'u":;\"�1 fOi, no entantO. mais
�,'u "rth!o 17 - )lllrll. os fins
,II.' ,Hcddt'lll·i" fto('lal. os médi_
C..� (r t"mbém 08 dentista,,),
qUe ":"0 sejlllll contribuintes
uJ,ril.:"llt(;rio" doa InstitutOs· oU

("RixH� dp ApOllcnt.adorlas e Pen

�i'>t'8, �e�;;o considerados contri_
I,ninl .. � h�ultlltil'os do I.A.P.C"
f: um" tlh r.tiores inconse-

'1uênd,ISquc IC'\08 \'lstoem m·a

Ihl" de des&,';�O legislativo,
1'! i'llei)"o, l'0rqll(:' 08 nt"dicos �'

(lri de"tj�t:l�, COlHO profiSsional,;
li(,era\�. jli eram st!gurlldos o.
],r;:.'l<tór;lI� tio I.A.r.C., desde
II aUVcH,t(\ da Lei OrgâniCa da

l'I'�','ldêllcill Social, Segundo,
))(Ol" se J"alar on, Clllxa� <le Apo_
�etudllr\o ( l'e!lsúcs quon4lo tlliM

�nj\lllIlcs, llcla L,O,P,S., eSla�

�·�m el[tilllJ1�, suprimida�, ileso

I'lirc<:ldu�, dC8u.e ugôsto de 1900,
O �l"I. lo Citll.dO, & nosso ,'cr

n;'O t�m 4Iplkaç;io, ReSpeitamos
""111 I< 1Il1<\"rre\'erêncin.opiniões
'·',n\I'liri"a, '1nc ddendcm, em.

S�guIl""� lelil.'�}_,.I'II" Ilo� 1)1';'

I'tThs di�r.'TSli1,QIl. ."UI 1'01'''. :'=\[1-

�e�i�;:����I:n��b'::':�,{O; fi::::
riol: c(" <I.'t.i;o i'Íl,,0 --:- Ou· l"lr

�lil>I-e,.·;� l\i���iio .011 pdri i".

1"1.i�0.,I[.t1i�pQ.�i"�C<11i,!f!ntrlJ
l·O:fIl..O� <I" h;j'fh1\f'rl.(lT,
OTn O' L.. ; nq 3.!J9[1 n;;o fti�

U,!,�S(i� "11I,,.;io·ia I..cl nO. �.IW',
n'....i· rr''tl\(4'l!dOi ("}(pt���llfllÇ"I{'

qnat,ll1"" ,h' �;'\I� !lril�(>I;,

l"Cr OllÚ'" f::II.1o Ihitl .'il�QUtl"ll

'mP'i'lI<l r'lll:te"o· çop,!il'lnlhll I)U

�lÍrt._ l'!·· ,j)\�ll�i :l)I9!', r"'IlI&:�"'IO
Il1lp"J!..it:\ ,tb .(>r;lIl'\.l>io. II, Ol,)"j.

�atQri<,I1'U!r '�I,o 1,.plr;�Sioll_i)} li_

bpl"àj ('{",íl)�.�OWI,t.II;jO .ro·',;i·.r.l'
No... ç('t<1iL'�c', !I .1.1'; {l.!l9V, "o

,i Ilj.r\illo !leU:::o 17, r�(fol"l'·�e "

méllk{'3 .". d"ll1.l�l; -7 "'1'\(� lIil<>

"'cj..m c"nu.lt"l;llt�� Oirl"�gll.l6ri,,�

d.oJ< .1tl&.\iWtll;!·0u..Cnixus d(' Al'"

E�Jjlatk>f;"" e .Penslie::":l •••
Ora, o� m"dlcoa c dentt'I.,S

"j:í "ram" .l;{.gui"tldo)� .O;tt1V!I' ,

rjojs II" l.k.p.C" elll "Tnúo.,t"

l.l'i nO ;i.�,H, (1ç,26-8-19GO, l�'o

é, ·b:!; '",ti\�. ue ·tnn ano,

A cuh,I'l'j.o!l"slllOlltn &to desl�

lIue e\'hO�,·a 'eolis1io de 41tiposi

Ij,·O�, ina't.lltandO, Illla.lm, II t(·

na{ni,OS6dl'nlwl,,\,!ioM 1"'1

'YoVi_ç.ii.o l{idta 01\ irilpHcltll.

dllr'ur' fi >!"il�liJ.tfio e.swlJeleeida

n� L,O,P.S.; qUlllsejh ii. de 9"1'

:�j:�:;�t�{:;;,;:�::'�:�l:i;,:
�f;\lr�c\os ohr;!-l::tHiJlo�,do 1.1\.1',

Cota n!ca. só :di�Silg:U-lldoa. I •

gual'a 8""',,'(oi�o po1:�nto) 00-

bre- o� p.-o':1'ril� alffrl'ido5 nO

A I'OOfUS30 9Urgiu, 110 'lu"

pcn!l.afflOS, .do .

andamento C"Il�"

mttante dOS d(l1ll proj&tOd no

Congre�" NáCl.ODfll. Convertido

{'m Lei Um _ li. Lei 3,80'7·-
nãO hOIl\'e., euid.lldo de af eIta-

minar, no que- fiC.."lV5, na norma�

que coJiill:tm Com O::i I'rlnriph.!\
jã conr.!jll'mdo�. PromulgndO li

segundo sut::-Irntn OI) �boq"6S.
Em tudo resSalta - e tom

reJação:wsad\'og'Bdos(quol{i
examinamog) foi Il mesma col_

SII. _ que o� atOS 1l1glsllltlVOS,
embOto ptoló)micas que 9ulIe!-

Iam, re'l'e1:u:am II. IIqbro lllt&n

�ii.o de lltoporeiono.r p:r&ridin
eia ao p,.ofiaSitlDIII liberai, elos
se- que sempre foi coloeada li

",urgem do segUro 1l0ci.o.J, &em

'qualquer garantia unte as con_

Ungi!ncin,. ,_'." 'ii '....

BENEFICENCIA MAf.ONICA DE
SANTA CATARINA

,\SSElUBLLI1:IA G� ORD,lNARIA

De ordem do Snr, Presidente da Bcneficincia Maeônica
dc Santa Catarina, convida os Snrs. sacias desta lIOOIecta·
de, para a sessão 'de AssemJ:Qéia Geral Ordinária, a :teaIiIar
se no dia 20 do corrente mês, sabado, as 14 JIDs<aa, • rua
Salc'.anha Marinho ll-A. para e1eiQão e posse da sua :Df%e.
torla e do Conselho ConsUltivo. e, ainda pala le1tura do
Rclatorlo e do Balanço geral.

Não havendo numero I� P8-t a� da Il881o
na hom acima designada, será a ml?Sma. reaU:atla 1ll0lfl
hor:> depois, com qualquel'.nttmero�de soeiOS.

'

A. LUZ - SecretllrtD
�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ó CASAMENTO DE PAULO DA COSTA
RAMOS E ARLETE MENDES

Entrada simbólica na Igreja - a �olva A'rLete accmpanhada de seu Pai Sr. A�

naldo Men�es. A frente "MademOlselle d'hower", Ana Maria Ramçs.

PELOS
.......

�� que no momento, me lembro, e no próxt
laços matiímorriats uniram- se duas mo domingo comptetaret - eovemacor

distint� ramntes da !socledade cata- Ivo Sllvei.ra
e Sra, Desembargador Arnu Irtnense RAMOS E MENDES - com .) Hot�chl e Soa; Dr. Aderbal Ramos da

casamento de Paulo da Costa Ramos e Silva e Silv.a Haepcke da snva: Dr, Re

Arlete Mendes realizado ontem, no Altar nato Ramos da Silva e Sra ; Dr. l"ulv�',
da Igreja do Divino "EspírIto Santo" Luiz Vieira e Bra, Dr. Pau.c Bauer FI·

marcando um grande accnteciplento 50- lho e are: Desembargador Eugênio 'rram-

ctat na nossa cidade. powsky Taullois e ara: Coronel Ant ru«

PRECISAMENTE de Laras Ribas e ara Dr. Ibratnn 8.mão �

às onze horas. ao som da marcha nU;J' a:e: Dr. zant oonaesa e ara: M ni"tr"

dai, executada cero orgão da tradtctc- Raul

8Chaéfe.f
e sra: coronei Elcy

Men-Inal Capela - a noiva com seu betísstrr I des e 8ra; Dr. Jacob Náeul e are: Pr·
vestido de cnantum-Díor. acompanhenn rssscr aervío Gullh_n Gonzaga e .sre.
de seu �ai Sr Arnaldo Mendes, vai de en Dr. Miguel Hermínio Daux e Sra; Dr.
contra ao noivo no Altar, recebendo ,\ João Assis Filho; e are: Dr. Gastão dr

Benção do Padre Alvlno Ber!:.o'do Brau-. Assis e Sra Evaldo Mc.Itz e ara: Dr. Ar

que pronunciou um importante sermão mando Valério de A sis e Sra. Dr. s'ran-

cisco de ASs's e Sra; Dr. Raul C. FJh,�

NOTAVA-SE e Sra; V.ereadpr D.mingcs Fernandes d.

a Capela lotada de convldad'}!;; �s ��- Aqu:no e Sra. D,'J_)utado l;Ienriqu.e de Ar-

����,a�c��:r::eo�.�:omo{����:i:�;gn'fe�t��. ;:n:���.oS;�I!;�����i'���'����l�IX;!�,�
da estação dandc um dorido todo �- nallsta Jaime Mendes: Dr. P"·�mtin�o
pedal naqu·?Le famoso e conh�cido Te"n_ Daux Boabaid; Dr. Celso Ra,:r.r.s Fllho ,;

p.O da religião católica. Nazaré Costa r.epn·..;tntaram

Govern"'1dor CeI. o Ramos e Sra (p:ui:-lnho5\); A,
MUITO naldo Mendes e Sra, re!ll'et-entaram o

emocionante a saida simbólica d.,l. Sr e Sra Serafim Eer'aso; Deputadn Ge·

!greja, rS noivos fe:ize� e seus pais COJl oir Destr.: Dr. Eu<;ênio D0im V {'ir::!.,

�i<l����e��;::s in:��r�d��en��l�: n: Qnu:�� ���n;�i:��n��·n;���S�oJ:'����:/ ����'J {
tp.ffipr.2 se dcdica".am com todo o car; M'gue� � Sra; Dl. Nels{1n Abreu e Sra

Ilho .até' o momento da separaçao - U Robsrto Luz; José Galdino Lenzl; Angl'
Casamentr. la Tolentin? de Carvalho, Ana Mart9

Schaéfer, Vera Moritz, Wán a Mori�,)J,
NO SALAO Josê Mendes e S:a; Ana Maria Mendei'
ti') Querêncla Palace Hotel, os no'v'J' Cla.ud'o Guasco e Sl'a; La.uro Mendes I'

P<,uJo e Arlete e seus pais Sr e 3.a Ar:- Sra' Vidal Mendes e Sra; Ellzabeth Men

naJ� (Edlth) Mendes, Sr e !3ra Dr. RI! des: Dr. Yed. Fiuza c Sra; Deputado)
bens do(! Anuda lGe.':Men) Ra:nos, Dlb, Chel'cm oe Sra; Dr. Osni D,miani \,)

ceberam o,.; cum:>rll1lentQs dos rllstint·. Sra; Deputado Auóu:>to Bl'ezzola: Depu·
e elegantes convidados. tado Egidio Lunardi; peputado Wald('-

mar Salles e Sra; Sra Flávia Msls; S�n

UM ALMOÇO Mar:a Tereza da Silva Tolentino de. Ca"

em est.iln "ilmericano", foi servido 11,� valho: Manoel Melo:' MarcíJ:u Me.delros:
prc: entes que lotava os salc.es do Que- Dr. Emanu.el Campos e Sra; !Sergio R;,

renda Palace. No centro da me',ja um:! mos e Juarez Mende..;, Adauto Vie'ra "

marav IhJsa corbellle de trutas, nos ch", Sra; João Batista Ribas e Al\::e Marl."

mu:! muito ateriçã". como t9m')ém os i:- SepeUba; Jair!'..::! Abraham e '5,'a; coml

ní�s m -..; doces que enfeitavam ã. rr,e�.\. nuarei. ..

OS NOIVOS
UMA Paul� e Arl"!te. viajaram para põr�,::
neta que merece destaque, t: que J Alegre 'de onde seguirão para Bue','s

pai da noiva Sr. Ama!do Mendes, n.\ ,"YIes - LUA DE MEL.
oca�ião aumEntava mais uma idade t'. AMANHA
foi. muito cu:nuJ'imentado pelos se..lS na cidade de Canoinhas, ·.�erá eallzaflo

amigc - e parenté•.i. Parabens' Prã-vo<!:� o Enlace Matrimonial da srta Dra. M,,,·

foi cantado.
.

ria A!)arecida F!>?ltas.' com o Dr. Nilo

Bastos, às dez horas na Igreja Matriz

EU GOSTARIA "Cristo Rei" ParaninfoH, n-Iva: RlmJ"

�,e d�stacar a:�uns d�s boriit,os e �Ic:. Selemc e Sra; Luiz Fernand-:- Freitas c

flanlcs ve',l!dlJl! que deram "'ShJw" '';t- 8ra; Fe..nando Freitas e Bra; D(Jming')�
quele imprntante acont/.!cimentv. Do;n,�" Fernancks de Aquino ,e Sra; José V.leit'�
go, arre:-:entarel nesta Coluna. Dutra ,e Sra; [êgherto Vieira Dutra e Sn '\

Luiz Gonzaga Barbato e Br'a - Noivo"
O VALIOSO Helena. Rup'p Bastos e Halo Bastos; NI'·

vestido da noiva foi confeccion:)do �:n ry Waltrlck e Sra; MI"?;uel PrJcoplack fi

Pôrt- Alegre, !Jela modista OnorIna Avi!-l. S:a; Dr. Tal'ciso Schaéfer e Sra; Rello
Bast s e Sra; Henrique B9�to� e Sra,

QUERO Ciro Bastos e Sra; Benedito Bastos e

destacar alguns nomes 'de cOI:vidad"'� Sra.

VENDA PQWSKY, convida aos parentes e pessoas amigas para as

slstirem à missa de 7· dia, que mandam cele� em ínten-
1 - JEFP, marca Wi!- cêo à alma, no dia 20 sábado) às 3 horas, na Capela do

Iys, modêso CJ - 3A, s á- Colégio catennenee.
rte 451 GB -r- 53.983. _.. AUS que comparecerem a êste ato de ré o. ramüta ann-.

motor nv 3J � 1011.47" EO efpadamente agradece. 1:.l·7·G3

O Departamento Central
de ccmnras. torna púb.i
Co que tará realizar. nu

dia 15/8/63, às 15 ncraa,
na sua sede. à Praça Lau-

1'0 Mülle:, nO 2, CONCOR
m:NCIA. PqBLICA,
con�;ções seguintes:

I � OBJETO DA

CONCORReNCIA

HP, em mal estado de eon

servaçâo de prop- erln,·I,.

d � Departamento zstadua:
de. Geografia e Cartografia.
pelo preço base de Cr$
3oe,,,,,COO ".",nto, m I

I
cruaerr l

....... Um Quantldalle � 1

-= ,- O reeend-::E�
EP encontra-se Ir' p'l�'tl
'o ))'0" emento de ".,-,
trada ele Rodagem. {.

II - FORMALIDADt-:,:;

1 - Os Interessados d�

verão atender !.IS seguín
tes formalidade,;·

a - apreeentee declara

ção de C· r.h"cjment!) "

submissão ee n.vrmae 11 ...

Edital nO 001-28-1-1961,
publcadn no Diário O!I"·

crer nv 7.226 de 6 de fe�tõ·
rero de 1963;
b � Os envelopes. con

teooo propostas e doeu

ment(t'i, deverão ser entre

gues no Depattament.,
C'''l1tral d,' C)m::>ras. ,:'e
as 13 h/lras do dia 14 d �

agosto de 1963, �medl?n�e
recibo, >?m que mencionao
rã data e hora do' receh:-
1"""., .... , assln&dQ l)0t.�
clonárlo do Departamem�
Central tle C: x.pras.
c - As propostas geri)

. abortas. as 15 horas do ,1('l.
14/8/63. e NA PRESEN
GA DOS PROi?ON-:;:"'T'rJ-::;;
0U SEUS REPRESE;'IJ
TANTES LEGAl">,

III - JULGAMENTo

Flol'ianópolis. - Ul/7/6.'

No Julgamen�) da :01'.

corrência, �I"rão ob:io€na
das ilS di"!l�5Icêiel' do ar:�
23, do Regulamento apr,-,.
"ado peh Decl'et.o n.o SF
25-08-61/382.' •

A con'.:or:r�ncia> _podel'.',:
ser anülada,' uma vez 'lilC

.
tenha sido !Jreterida fOf·
malldade expressamente
exigida pelas Le:s e a 1'

missão importe E:m prejui
zo aos conc:-r�entes. ao)

Estado ou à moralidade da

Concorrência.
r Departamento Cetl_

ESCRITÓRIO DE
.ADVOCACIA

ADVOGADOS:

trai de compres, por SU"t ses do Estado.

Comissão Julgadora, reser-
vá-se o direito de anular « monanópous, em 15

õ-nccrrêncía, caso as pr,._ Julho de 1963.

postas apresentadas niJ

cor-respondam aos interêe- Rubens v.ctor da .:J'I·

PRESIDENTE
Dr. Osvaldo Bulcao Viana

1)1'. e'redenco G. guendgece
Ac. J. Márcio Marques
Vieira

Dr. �ití ..

M�')LAi(bdlLl

Cível - Comércto - Traha.

lho - Ortme
PRI!:VmeNCIA SOCIAL

Recursos - Apnc:enlq,dorla
ace Felipe Schmidt•. 52 _ 1°

am.lar - IJuIIJ. ,)

Fones: 2246 e 265'1 - Horá
rio: 9 às 11 e 15 às 17,:1"MissA DE 7° DIA

A famllia do' Desembargador AL...'lô'REJJO VON TRO�{· _H .... '\,U....... ./ .. " �', .

I!oÀ' �"'Ll,IP'-\I'lu u ; HO::01)
.dl vava, t!1U CH..Ilj,;la e l..

,Ir ... '�' .... ,,(,. Mouermssin ••

i iI " .v v :.�} �

�rF.ZIT3,� '''':)�
·'-·',1'

----------- .----_._.------

BANCADA DA U.D.N, EM PALÁ�IO Ibraím Sh:não, da Secretaria Sem Pasta.

Em visita de corteeta ao Governador I vo Silveira, es

teve em Palácio a Bancada da Unãio Democritica Nacío-

PREF'EITO AR!
.

WAdNER

oal na Assembléia Legislativa, O Preteito da Palhoça, Sr. Ari Wagner, também este ....e

Recebida, cordialmente, pelo Chefe Interino do Poder com o Governador- Ivo Silveira. Como se sabe, o atual Go
Executivo, foi mantida agradavel palestra, durante a quul vernador em exercício é daquela cidade, por onde, aliás
todos mostraram um pouco de seu. hom humor, tem sido sucessivamente reeleito desde 1950 para a assem

A prcposêto, dado o grande numero de parlamentan-.. ué.a Legislativa.
presentes, o dep. Viégas, lider da nancada, razendu "bíu

gue" dtsse ao Governador:
- Excia., a UDN "ocupou" o Palácio!
- No "espaço", sim; mas no "tempo" ainda falta O Deputado Lecian Slonwinski, Presidente em exerci-

muito! - retrucou rindo o Governador. cio lia Assembléia Legislativa, iambém visitou o Gilveflta·

dor,9 que- se repete, aUás, quasi que diariamente.

PRESIDENTE DA ASSEMBLJi:IA

GRUPO ESCOLAR "ADERBAL RAMOS DA SILVA"

O Governador Ivo Silveira. assinou decreto, na Pasta
DIRETOR 00 DORSP

, �
da Educação, dando o nome de "Governndor Aderu .... l�· O dr. Hamilton Htldebrand, Diretor do DORSP, despa- �mos _çla Silva a um grupo Escolar em Tubarão. A justifi· chou com o Governador. Como se sabe, aquela Repartição

...

cativa do decreto, estava na grande lista de assm"'''i.lL.s tem a seu cargo a elabonJ.ção de todbs os átos do GovêrnC'

�-de pessõas da região onde se IOCa"l'R o novo c.stabale��\·

m.en� SOlicitanr:·aquãJ.a·,denOminação.
-

_

'DEPUTADOS
,

'.
•

CEL.-�;A RIB�
• _t". •

con�lc��' com o GÔvernador os srs. deputados Di'
Cherem, Lider do PSD; Aupsto Brez-wla e Armando Calil,

Dentre os auxiliares do Govêrn.o que estiveram tles- pstes também da bancada rovernista .

pachando com o Sr. Governador. �notamos o CeI Lara

Ribas, Concmdante da Policia Militar.
Depois de expôr ao Chéfe interino- do Exer;ulivo as

obras que realiza atualmente naquela Corporação, o Go
vernador pertrnntou·lhe como ia a nossa l'Ililicia.

- Tudo AZUL?
- Tudo AMARELO, Excia.

DR. ENORI TEIXEIRA PINTO

Apresentando cumprimentos pela investidura, esteve
com o Governador Ivo Silveira. o Dr. Enori Teixeira Plnt,c_

ex-cteputado e atualmente Chefe do Serviço Médico da ruo
sembléla Legialativo.

EX·SECRETAEtIO GERALDO �EL.. D1REro� DA, CELESC VISIT\ GOVERNADOR

Acompanhado de figuras destacadas de Joinv·jJe, dentre O sr, Bermelino Largura, Diretor Comereial da CE·
elas o sr, Ademar Garcia e Prefeito Falgatnes, esteve em LESC roi recebHo em a.udieacia pelo sr. Governador, a

paiaclo cumprimentando o Deputado Ivo Silveira pela alta Iluem exp6s o andamento das obras atualmente em con�

inVf:istidu,ra '0' Sr. Geraldo Wetzel atual Diretor Presidente truçãd pela Cen'rl\i!!i Elétricas de Santa Catarina S/A,
I da Empresul, e ex·Secretário da Fazenda. Dentre outras citou a Usina Garcia, a Usina Espcrinha,

,

a Usina Palmeiras. todas com sua conclusão prevista para
DESPACHOS COM SEÇRETARIOS dentro em breve,

"

O sr. Governador Ivo Silveira despachou com os "e·

(uintes Secretários de Estado:

Eutenio Doim Vieira, da Fazenda;
Celso Ramos Filho, da Viação e Obras Públicas;
Fernando Osvaldo de Oliveira, da Saúde e Assistencia

Social;

DR. ADERBAL RAMOS DA SILVA

Acompanhado do dr. Renato Ramos da Silva, Suplente
de Senador, esteve em Palácio o sr. Aderbal Ramos da
Silva, ex·governador de Santa Catarina e 'Presidente
exercicio do Partido Social Democrático.

NOS TEMOS
�

APE(4 NI

CAMINHÃO INTERNÁTIONAL
tão br�sjleiro
quanto Brasília!

de que você precisa!
Na qualidade de revendedores auto

rizados, podemos resolver seu pro·
blema sem demoro. Em nosso estoque
locê encontrará � com certeza - o

peço ou O acessório que procuro, a

preço de tabelo, genuínos, -testados
em laboratório, garantidos pelo mar

co IH. E, no caso de qualquer con·

sulta sôbra o seu lnternationol, tere�

mos o máximo prazer em atendê-lo .

.

Representante IÕI nesta cidalle

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PAZNATORMENTA.COM A VIRGEM DOS MARES A iGREJA. DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - ADQUIRA UM DIPLOMA E AJUDE A COmlR
Não peço caridade, qU,ero apenas ser como você.' Desejo estudar, trabalhar, ser útil.
Com a ajuda que me deram, já sei dar alguns passos, aprendi a ler e es rever. Mas ainda

posso melhorar muito, eu e milhares de outras crianças defeituosas que queremos ape
nas uma oportunidade de reabilitação. Colabore com a gente, ajude a nossa Campanha.

, .

Camp.anha Pr6��riança Defeituosa - Associação Brasileira

I
Diretor-Executivo .. , .• , .••••... .'

...

'. ':' ....Jayme Torres
da Criança Defeltuosa-A.B.C.D. COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL Secretário " Luiz Philipe Rezende Cintra

Tesoureiros , Alberto Eigueredc e Camillo Ansarah
Presidente de Honra ...........••...•...Amador Aguiar Jlltt.:a Presidente dia A.A.C.D Renato da Costa Bomfim
Presidente da Campanha .......••..•....•..Laudo Nacel

.

Coordenadol- .• , .....•.•••. , •••• .Ulysses'Martins Ferreira

CAMPI\N.HA PRO-CRIANÇA DEFEITUD6�

ENVIE SUA CONTRIBUiÇÃO PARA A CAMPANHA PRÓ-CRIANÇA DEFEITUOSA, À ENTIDADE FILIADA DE SUA CIDADE:
Associação de Assistência à Criança. Defeituosa - A.A,C.O. - Av. Prof,

I
Ascendino Reis, esq, Pedro de Toledo. - São Paulo.

Associação Casa da Esperança-Rua Imperatriz Leopoldina, 9-Santos,
Associação Nossa Senhora de Lourdes, anexa à Sra. Casa de Miseri
córdia. - Av, Cláudio Ruis Costa, 50 - Santos,

ásscciação Mineira de Reabilitação - A. M, R. - Avenida. Afonso
Pena, 269S - Belo Horizonte.

'.Associação ParansensedeReabilitação-A.F.R.-R. Iguaçu,,811-Curi�ba.

Associação Pernambuc.ana de Assisrência à Criança Defeituosa. _
Rua do Espinheiro, 730 - Recife. #Ir!

Associação Sanatório Infantil Cruz Ve1'dc-Av.Jandira,l00!-Sio Paulo
Associação Santa Catarina de Reabilitaçãa- Rüa Gal. Bieeeccourt, lO! _
Florian6polis.
Instituto Baiano de Fisioterapia e Reumatologia - A.v. G�túlio Vargas.
544 - Salvador,
Sociedade Campineira de Recuperação daCriaosa Paralítica-Rua Lusitana,
369 - Campinas.. .. _

Oepal lamento Ce �tral de Compras
EDITAL DE CONCORRÊNCIA c",�����'e ��a;�::en;;e

PÚBLICA N° 63-07-017

QUARTOS ALUGA-SE"
TRATAR A RUA ESTEVES JUNIOR, 3<1

as 13 horas do 1ia 14 dI::
agosto cW 1963, me(.]lan'.1::
recibo, em Que .:nenciona
'fá data e hora do recebi ..

mente, assinado por fun
cionário do Departamento
Central de Ct:"mpras,

UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINAo DepartamentC' Central
de Compras. tor:la púb,l
Co que farã realizar, n.)

dia 15/8/63, às 15 hOra.;,
na :>ua sêde. à Praça. Lau
ro Müller. nO 2, CONCOR

ReNOlA PÚBLICA.
con�ições .seguintes:

do na Mecânica Nê";('

Martinello, em CriCiU_h:.l,
em mau estado de conse�'

vação. CONCORRt:NCIA PúBLICA N. 12/63
.

�
PROPOS�A PARA O DIA 9 DE AGOSTO DE 1963

c - As propostas serio
abertas, às 15 horas do dia

14/S/63, e NA PRESEN
ÇA DOS PROPONENTES
OU SEUS REPRESEN_
TANTES LEGAIS,

o Diretor da Divisão de Material da Universidade de
Santa Catarina devidamente autorizado pelo Magnifico Rei

tor, faz ciente ao interessados que se acha aberta Concor
:ência Pública, aprazada pa�a' às 'quatoze (14) horas do
dia (9) de agôsto de 1963. para aquisição de produtos qui.
micos, para uso da Faculdade de Farmácia da Universidade
de Santa Catarina,

II - FORMAi'..IDADES
1 - Os interessados de

verão atender as seguln
tes formalidades;
a - apresentar declara-

ção de c�nhecimento e

submissão às normas d.)
Edital nO 00l-28-1-19t3�1
publicado no Diá.rio OP�
cial nO 7.226 tle S de feve
r,eiro de 1963;

I - OBJETO DA

CONCORReNCIA

VENDA
III - JULGAMENTO

1 - JEEP, :,:>el0 'Pr�",}
base de Cr$ 150.:)00,00 (ceu
to .e cinCoenta mil cruzei.
ras), Unidade,..- Um --,

Quantldade .:__ 1:

No Julgamento da con

corrência serão ob:;.erva
das as di;,PQSições do a�L
23, do Regulamento apr _

vado pelo Decreto n.o SF

Divisão de Material, em 15 de Julho de 1963

Josoé Fortkamp
DIRETOR

19/7/63
OBS, - O referido J'!'J

EP:. encon'tra-se dePositJ.-

b - Os enve1,'Jpes, con

tendo propostas e docu

mentos, deverão :>er entr('-

fLAMUIÂS
25-08-61/382,

. A concorrência poderâ
ser anulada, uma vez que
tenha sido preterida for
malidade expr('ssam.eme
exigida pelas Leis' e a (I

missão Importe em pl'eju\
zo aoS concerrentes. <1...1

Estado ou à moralidade d:l
Concorrência, DEPARTAMENTO CENTRAL

DE COMPRAS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

M.o 6l-il6-0:U
.

JORNALISTA
ROBERTO DE SENNA I'EREIRA

Sua família, profundamente consternada com o desa,
parecimento prematuro de seu adorado, boníssimo e ines,

quecível
ROBERTO,

ocorrido a 28 de junho em POrto Alegre, onde residia, vêm,
por êste meio, expressar o seu agradecimento a todos os

que lhe têm tre.zido palavras de pesar e solidariedade pela
grande perda que �cabam de sofrer.

Contecciono-se quolquel quantidade, na melhol
qualioode e menor preço

Ed Zohia - 7.0 on'�ar aDto 701 Fol'M 249-4

o Departamenl;o Cen
tral de Compras, por sU;l
Comissão Julgarlora, r.eSer
va-se o direito .ie anular a

C,ncorrênci<1, caso as pra.
postas apresen�adas n)io.
correspondam aos interêi
ses do Estado.

Flol,janÓpolis, em 15 liic:;
Julho de a163. '

A V I & O

19-7-63..

VIAJANTE - VENDEDOR
PROPAGANDISTA Cr-munica-se aos Interessados no fornecimento <.1os

mat�riais a que se refere Jt concocr,êncla. em epigrafe,
Que a abertura da mesma oCf,Jrrerá a 29 � �ão a 28 do

0orrente. eII.l ,virtude de recaIr ,em domingo li prlmei::a
Ruben:-; Victor da SH\','l

da � ,

PRESi:DEN rr::
D C C em 13 dI' Ju1hil drill!)1\3

.i'�� 2;;:-',.I)J •

\C�. � j
.I�I ln I ... ;�JI{ I�� ;�;fA, •

�,-::.--'- .. :�����_I,:.'_ rrS�l(1lJti� \hUj1li'��
-

Labomtóri() Farmaceutico Norte-Americano, possui va
ga para elemento ambicioso; com boa apresentação, Instr;t.
ção secundária e d�os!Qão PJ;ra viajar. Idade até 35 anos.

OFERECE: PERIODO "ÇE! TRETNAMEN'}p RE�f'J'
RADO - SALÃRIO FIXO - COMI.§.�ÕES - DIARIAS

PAR�E.3PEiSA� DF. 'ViAGEM - r-,'101:0R!ZAÇ,-\O (jeep)
Interessados' 4U{.·11-.ull procurar ANTÕNIO Mo.�N().

Oscnr Pal�Ce HÔWJ,: ,��r�.rio; �a�. 6, às: � � das 17 'às 21,.1�ol'nsf
'.--, ..... "

JURISPRUDENCIA
RECURSO DF. MANDATO

DE SEGURANÇA NO 302, DE

JARAGUA DO SUL.
RELATOR DESIGNADO: o

SR DES. MARCILIO JOAO DA

SILVA MEDEIROS.
Recurso de mandato de sagU

rança. TflXII de edUcação e �aú

de, Lei nc '8,128, Modificação
do critério de I!Kigibilidade, Se

gurança dl!ne�ada.
COnfirmação de sentença,

Os aumentos resUltante' da

alteração do regime de tributo!

podem ser CObrado, nO'pr6prlo
exercido financeiro se bavin

anterioridade do binômio -

Lei orçamentária e lei tributá

ria,
Na interpri'teção da lei há

qUe se atender ás neee8eldades

da vida e às eiligênciae da êpeea
Vistos relatados e discurtdoe

êete ectce de recueees de man

dado de segurança na 302, de

Jaraguá do Sul, em que são re

correntea,Jndúatrill e Comboio

Weege S,' A. e Alfredo Schult

ee e recorrido o Coletor de Ren

das Estaduais:

ACORDAM, em Tribunal de

JUstiça por maioria de votos

eonhecer do recurso e negar_lhe

pecvímentc, para oonfirmar a

sentença. Custas pelos agravan

tes,

r.As reccrrentea, por 'lIeü ad_

vogado, impetraram mandado

de segUrança contra o ato do

ColetOr Estadual de Jaraguá do

Sul exigiu das mesmas o paga_

mento da taxa de educação e

saúde, currespcndente aOll·91e
ses de novembro e. dezetnbrc

de 1962, na base instltuida pe�

Ia lei no 3'.t23, de 31 de ou_.

tubrc do mesmo ano. Asentan_

'la denegou o pedidO,
JI. Dois são os fundamentos

do presente mandada de segU_

primeirO é que se tratll,ns
çllpée1e de novo' tributo ela que
{ois estendido li. área de tncidên

eia da taxa de edUcação e Sil�'

de, modifjeil.n�o-se antigo cri_

tériO (aplioação p�ralela ii. Ia'!

dosêloestadual),pat.,lmpliri-n
do_o,criaraplicação adicional

10 impõst� de vendas e Consl�_
nações. E, representando a nO"fa

incidência um tributo novo,
êete nãc podia ser cobrado 110

curso do exerctclc financeiro de

1962, nos têrmoa do art, 19, do

::�;�:a�Oin!T��;v�eiMg:�� .��
Ul� �3-i,. da Ç?ns�ltUj�ii.O �ede.l.
talJ) �ei\oa ·.rue rOi ·�reproda?;1du.
no art. 180 da Constituição do

E�tadó; .tlhe veda�. Ia lc�hllÍç.
de tributos Sem prévia a\j:t9ii�a.
A Conclusão a quer �e cbega.·

,
,,' ,,'

do ellame da matêrla, é que hou

.vc, incasu, não propriamente
um alargamento da área de

incidênCia, comO sustenta o dig
nO Dr, JUi?; a quo, e sim uma

alteração do.critêt1o de uigi_

bilidade, cOm a circunstincla.
porém, de que tal modl{icaçh
chavaentes isento do tributo

não velu abranger quem S!:l' a·

HUngria, deCidiu no mesmo

pois os comerCiantes e Industri

ais qUe sgora, nOEl térmos da

lei nO 3.123, pagam a taxa na

baSe de 200/0de vendas e con·

singnaçoes, pagavam.'na, ante.

riormente, no valor de Cll, .•

1't1,OO, em todos os atos e pa.

pelasujeitosaosêlo estadual

inclusive Oa atinentes aoimpõs
to sUpr.. mencionado.
A modi{lcaçii.o do critério de

exigibilid..de não importou, por
certo,n'lcr1açii.odanovatal<a
OU imposto, A alt')ração do re

gime de tributo é politica fi_

nanceira adotada com frequên_
cia pelo Poder Público COm o

fito de- aprimorar o seu 'istema

trlhutário e aumentar, conBe_

quentemente, as sUas receita�,
QuestãO afim foi apreciada por

êste Egrégio, Tribunal no julga

eee, com êete se não pode con

fud1r. A tal<a se define per..
eue finalidade e é essa e não,

o fato geradOr que li distingue
do ImpOsto, "A eOn1Jtltulção
Federal não proíbe a dupla. tri
butação do mesmo ato, poia a

riquetll �nCarada sob aspectos

dtvereóe, pode Bel' gravada msis

de Umo, ve�'� ( aC, do. 3a. Cimo
CI'vn dO Tribunal' de Justiça
de Minai Gerais, .. Re.... Forense

vol,176/240). ,

III. O segundO fUndamento

ê que, se não houve Criação de

tributo, houve pelo menos ma_

ojracão de tributo antigo
fato que, COm relação àS Impe_

trantes,não se pOde negar

e, assim, a cobrança do enmen

tO nO eearcícto financeiro de

1962 tnfrigiu oSj' me-ncionados

di.politivos cOMtitucionals, que
vedam nêc apenas a cobrllDça
de t.r1buto novo, como também

de qualquer aUmento ,qua�
uso eJ<istir, numa hipótese OU

uoutu, prévia autorização or_

çamentária.
II> qUCBtiiO em foco vem des_

pertando viva ecetrevéreie. ju_

ril<prudêncial, O próprio Su

premo Tribunal Federal e:J100n-'

tra.sedivldldO,ora decidindo

de Uma forma. ora de outra",

toa mas sim estl!l:l aoservl.,,(, da

vida ("A interpretaçãO doa Ne

gocioaJuridicos",pag, 127).
Numa época trágicamente In_

fI,acionária comO esta em que

se está vivendo, quando todos

diariamente se vem errcntauce

com novas e astronomicos au_

mentos de' preços, c quando por

mais econômicos e controlados

que se procure ser malsa pode
equilibrar o orçamento domés

tico nO final de Cada rnêe, co
mO se el<igir que um peqUenO

Estado, com uma infinidade de

enCargos a atender - escclns

maternidades, hOBpita�, C"en_

tros de saúde, orfanatos, ro.,

dll"iaa, rêdea dliogua e csgõto,

l1II.Ios., aparea.amento 'pOrtuá
riO usinas teemelétríeae, etc,
como ee exIgir, indaga-se, que

o Estado, qUe não tem 11 sUa

disposiçãO uma Casa da Moe

da para imprimir a seu bel pra
zer, como a União a eade n_

pêrto o faz, o dinheiro quo se

fizer neceesârto 40 atendlmen

to dos seus comprOml"SoK e s

brigaçõeB se vá restringir ...,

allquotas anteriores à lei orça_

mentá,lla?

A majoração dos tributos no

curso do ezerc[olo finnnceiro é

muttae vêzes uma neCessidade.

irre�usável, um imperativo de

sempre, por eI�aaan maioria' ordem social, Sob pena de o

de ·\-otos. E' � .dlve:ri(�ncla rrãc Estado ter de parar multas de

; de hoje, remo�tando: na v�r_ - -

sUaS otlvidades essenciais, à.

dade, aos prtmefrce CaSOs 8.US- mingua de recursos para cuS_

citados na vigência'da Constl_ tea_las. "Na aplicação da lei,
tuiçií.o de 46 e.depois, seguida_
mente, 'lU 08 últimos julgamen '

Caso
-

Idêntl�b_mereceu_ do Ex

cebo Pret6rio a seguinte sctu

çij..o: -"Se, via de regra, a lei

tributária.prOc!'de à orçamentá_

ria, que determtne a execuaão

daquela, não é ínadmisetvel que

a, lei orçame"tliria prevej.a �m'
tribu,to I' ser criado pata o exer

deio. linai\ceiro a qUe ae ref.e

ção I"ara a oobrança ,

.re:, anteçip.ndO a sUa aut:orl�a-
E' com. 1'11,.,ioria d,· r��ão" se

oi aut�rit;ada .. arrecadação do

tributo já CO'lBtante da lei tri_

buU.rla, prevllndo_lleo respecti_
vo '''quant�m'', não ImpOrta

que"no cueeo do exercido finan

"eiro, seja 'modificado o régime
de W_trib�to quanto 11 sua ta_

xa e 'tri�rio le ",zlgibilidade:
HaJ:,j o tributo detido Com as

::,tl::oelulr�! 1J::Jo ;���
em ,,�etroa��}flad�'�, (A�qUivo
JUdlcilrio,_ vOl, 118: pagi: 32_

2�;êate �Trlbua�r·.. - Ía:J jliriLk��-
!::o:,!�e'�!W;:�;����:;
�:n:t�i:�'di�:�'����o '�riB�:!: .

'êlo,rial à,ÍI'plica�iQ'lmedt4ta �a,

Delembsrjfldor Vitor Lima, ê

lei ql1,e aUmente tributos gené_
rlcamenie previst.os no orçamen
to". "."

Nenhum motivo ocorri', in

cnu, qUe justifique a mudan_

ça de laI entendimento, Oa.})re
'ceita, cOMtitucionals invoCadoS

petas ImperanteS niio foram al'

rBnlla�os. com,a aplicação, nO

exerelclo de 1962, da Lei D,o
3.123, pois Plavla.a.nte-l'ioridade
do b:nômi'O .,--lei orçamentá
Tia e lei tributária, A cobran_

ça do aumento que resultrnl Ka

mlidaMa do sistema de exigi
bilidade foi nitidamente conaU

tUcional, dado que o tributo

t!o8tava prevl!to, generieame-nte
.0 orçamento,
IV, A. Constttuiçii.o Federat.

(lMerva lúoi'do acórdão do Tri_

bunal de Justiça de São Paulo,
6 imprecisa. no seU voOabillá.

Tio qUando se trata de matéria
fiecsl ("Re", dos TribUnais,"
vol. 2851441). A 8uaimpredsão,
do grande- dinldio juriepru.
sem dúvida, é a cauaa precipua
denelal que lavra a respeito.

"€ooallO, por mais Uma razãO
menta do recurso. de mandadO de. entre ais duas interpreta_
de segurança nO 122, da,.co,mar�a çÔ,eJ �ue .a espéCie compõrta,
de 4geS, senqo confirm�da a adotar a qU� melhor Se ,adapta,

::�t��'�:r�sepnr:gda;::::,�d�o�:d�: :jUr;::d�d:s:�m�o:a���:;:�
1960, pág. 390), E o' Exc�lso to doe,'com�t�x08 problemas sO_-

pretório, ell! acórdã� da lavrn e1alll' Que ai estio desaClando a

do emll}entl.', Mini.stro ,Nel�on
1
açia dopod&r Público, :r..

,
os.

s�ntldO ("Ar.quivo J.udiciário",' a�tig08 romanos sagUIldo· R r

;�:�3 1,18, abril de '1.966

IP�g_S, vpn J'hering, c'ita'dq I.P�f c�rlO:'
Mnxi!'lillaho,'porltavam em 11._.

Emb�ra não o IIleguem as ri'_ daptar O tlIlntidll dli" leis às

o Juiz atenderá aos fina sociilis

a que ela se destina e às exi_

",.ências do bem comum" (�rt.
5P. da lei de introduçãO ao C{i

diga Civil). O comercio e a In

dustria, ora em fase de gran_

aes lucros, podem pagar, sem

O _ menor sacriflcio, o a11-

mento impugnsdo.
Não existe no caso dos au

tos, direito liquido e certo re_

ral'1lvel por via de mandadO ae

sell'urança.

Nega-se, por estar rallõcs,
provimento ao reeurso

, .. Flo4anópolis, 29 de maio de

1963.

Arno H�eschl. Presidente

ltrarclllo Medeiros, Relstor

designado,

Victor Lima, vencidO, Para

ruim, e peçO vênia para reiterar

.votos já proferidos em espé
eles idêntlclIS, o artigo 141,

§34, da ConstitUição Federal é

regra Impeditiva, também, dc

-C.0J;>,l\anç:a, pr�bulárla além dos

termos em que se elaborou ,o

or�'Vuento; penso que O )lfO-

'tilém� n\e'\Ós de ot"de� sqii�-
financeira é de naturese eml

'ntllte-men;a,�Q,wilJ�uci,;mal, tan

to diz,com as garantins indlvi.

ilJlais,' substratum do siatem'o.

·dem.oerático. Dêstc modo, ten_
do que so pode ser arrecadadO

no exercício o tributo cuja previ

são receltuárl.. se fez li. base de

indicestécnicos legalmente pre

a16tentes ao orçamento em exe

eusão;creioquetodaleicriado
ra, majorante de .unpõsto, am

pliativa de seU primitivo
raio de Incidência ou qUe lhe

modifiqUe o critério de- apre_

enGão,aó pode obrigar 8e, no

exerc!clodecobrança,aresul
tante re<--eita estiver quantita
tlvaml!ne caloulada na lei doa

meios, AdlJlitir que, no correr

da eXeCUção orçllmentária, SC

el<iJam tributos n�merlcamcn.
te estranhOBaos calculoa da

estimativa, não oonsulta, a

meu ver por mais ponderoSOS
os 1I)0tlvo!> !lessa admissão, 11.'

natureza da lei orçamentária

que, plano de adnlinistraçiio 11.

si imposto pelo Poder ExecU

tivo, não pode, por isso lllCilmo

Ilem deve, contar com recurso,

antecipadamente previstos e

ordinárioS outros qUII nio Os

estimados 11 vistas da legislllçio
imposltlva Impera{lte quando
de sus elaboração e aprOvação;
eventual de-flciência da recei

ta no exercício OU possivel en

carecimento das utilidades, II

Que também o contribuinte está

sujeito, não deve o Poder PÚ

blieo cobriMlos,!lo que me pa.

rece,com a elevação de tribU

tos ou com a exteução de lIua

abragãnela e, alm, com opera_

ções de créd)to, à- conts, mes

m(l, de e"er<l(dos seguintea. O

que penso niio �er oonstitucio

nalmente permitido fu�er é ten

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PROL Df SANTA CATARINA No

REDATOR

PEDRO .PI\UlO MACHADO

ÇOI.AllORADORES ESPEc:JAIS
MAURY BORGE!> r- GILBERTO N"AHAS

GILBERTO PAIVA
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siden
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()m'ngo, no sta [O� �
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tropol x· Figueirense
PRItl.EtRA APRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO lRlW1lUO CATAtlrEm APóS A IfTUMBANlE COMODISTA
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TRIUNFO MAtOSCUlO

t ndeu o Figueirense, Impondo-se ao Barroso por sXo
penalty a favor de aivrne- conte-se as def'!sas, qu tsi "e final

gr o. c- gol único dos vi ,:. todas de grande vulto, oP ..

tantes a nosso ver não .l'- radas por Leibnitz que SI

xisüu, pnrqiranta a bo.a rever-u no melhor hnmc-.
rraca. chutada por Jorgit"!· . ,to quadro berrosíste, par ü

nho e rebatida pOI" Man:�!. se ter uma tdéta da sup-i-

nâo havia transpôsto a Jj. rlorldade do Flguch'e!1':�
nha do gol. Por outro lado,

menta algum da emocímau

rctre-n permitiu O'J'."l
u pt d-roso amaecmstc
+oçasse a mais leve re:-

Cinco tent-a -t um px'i.c
ser um escore exagerado
para uma peleja de tal e-i

vergadura, ainda mais te

vence-se em con-teeracã
,

'r (I Barrnso vtce-carnpeá
do Estado. Ma,>, tal escrr
.1', diga-se. sem m(>":

de errar. refletiu cem n

d"l!dad!' o que ro' o embs .

t" noturno, quando o elu
be !1:'€',;'dido pelo sr. Hei
te -r Ferrari efetuou su»

rnats bela atu!lção deste�
úl '

imos tempos. impond �

'r:- ntttde e ínsottamáve..
monte a uma das mais p.Jt'!P

t�quad:"3s.da: San��
r n� e fazendo a')

m,) t�m_D-, as paz�
1 u �l'a gr'lnde e un'�'l
da que vlbr.:lU como

n 'n�a, com as J:)eripécig,"j
d <eus rapazes,que s)ub'!·

.l
ran ger grandes, indiVI-
duai e coletiva...'Ilenle, for-

mado um quadro harrncnír

so, ard-reso. téontcc e CO!:I

bauvo, enfim reun.ndo t i-

do quanto de bom podln
realizar.
verdade ,se diga que n

roRNAlISTA GILBERTO NAH!!

o ca!"p�onato salonbta
, :I. cida:'e. que teve Col'll�)

11 ! c;í'!mo vl'!ncedor :\

C ipe ti Pau�a Ramos F.�_

r rte- Clube, sagrando-se
T :�C.1mpcã e conquistan
do definitivamente o tr',
fr;l_� FE::JERAQAO CATARI

. mS<;E DE FUTEBOL ::>E

BALAO, apresentou mais os

A (AlARlttENSE
'0) Crnst!.tuir a delegad;c

C3 (. -ta F2derac;ão que parti- .

cimlra (lo XVI Camyeom'...
ti R1"""sl!e:ro dú .3aaaut>te-
b ,Juvenil, a!':e realizrrr

mos c:d,dcs de Brosilia e A

II P U·:, c�mo segue:
r �efe êa Del':!gação -

l' J; '1 P:>dro Nunes

T�r:nico - Hamilto':"!
p "

sagi,::ta - ::',1hJacy Oe'

C 'pista. - Wa·tcr SO·ll.:·l
A bi tro - Carl J'? A. Br�.�

n' li

d 1. n. O 1/(."3 Atlêtgs: - Ro·nualdo C
Andrac1r. Marci'l ,"Jendh'lu
scn, Rumeu Moreira, Ra�
mo Haonning, Max Boin
h Idt Ivo Kremn�, Jayme
A Rf1.�"s. Adil�'-'n NU'1e�

. (.').
n I

A. "-<;'0 Ot:wian- Rnn08. Ml'\r
.. � A R1ntcs e Nelson DiT.
Brlnardi.

"'1 � l'

2°) C: nc.eder 5 mese<: de
�_ l' pn')(l ao l° Secretárj,).
_ S". S!lv'o Serafim da Lll7,.

5°) Informar aos filia.dos
('Il!(> o C":nselh- Nacional

11'0 de De 'portos, atr.'ldendo a

p!'dido c.esta Fec'e�açâ'). rc
f"lml ? :pena rj!""::; at!ek.,

Ii'- :mr:'�!":1 Wil'"f"", .�, Wiltor.
C ·ta e· Frmi Ed·sca.

C01'>Tf>ELFO TECNIC:"l
la DE VOL�OL: tO) Con-

:7.:))' crder InscrIção, pelo Clube
Unlver.�it�ri(', ao atléh
Luiz F. F'rag� GaIottl.

Fl'lranóJXJ1i.f1� 16 de
9S:t

sep:ulntec: númer.Y.-;:
COLOCACAO: 10 IU!!;:3-,:

Paula R"mcs '(Campeão'
com 4 p.p.
2° 111"''''' Caravt'na. do Ar

com 6 p.p.
3° lu,,"ar: D07.e rte AgÔSt_)

e BoC'alúva com 'J o p.
40 IUlil"ar: Pos�'l.l Telegrá.

11c:o C!lm 18 p.p.
5°

j
lugar: Barrlga-Verdc

com 20 p.p.
MAIOR CONTAGEM: Doz'!
de Agôsto 9 x t>ostal O e

Bocaluva 9 x Sa. riga V('�
de O.

ARTll.RElROS PRINCI
PAIS: l° lugar: Mell:n do
D:::� cim 12 g)I ...

2'" Jugl',lr: Mnm:'jo �\ 8"1-
ges, amb:JS do eauln. R,,·
moo com 10 gols.
3° rugar: ADi':) do Cal":::·

vane c'Jm 9 gol!-'.
4°lugar: Dllmo do Car:-l.

vana e Mnt'nho do Ooz"
com 7 g-h: cada.
caluva e DIlf\on do Cnra
vana com 5 go1.�.

.

5° lugor: Gilson do B0"
Al'AQUE MAIS POSSI ..

TIVO: Clube Doze com 3'!
gols.
DEFESA MENOS VAZ �."

DA: Paula Ramox com 3
gols.
DEFESA MAIS VAZAD.I\:

Postal Telegráfico com 37
gols.
ARTTLHEIROS NEGATI_

VOS: CeS3r do 30caiuva "

L'lurl do DOze. !lmb!ls (I"!'I

um g�l c')ntra. \
PENALIDADE MAXIMA:

O cp"bmn Rprp�nnfnu ap� ..

nas um9 pl'nal!rfade máxl.
ma a"'slna'ada nf) JÔ2"o Ca
rav:ma do Ar x BoC916v!l
.em favor do clubE" boauen�
se que tol convertida p ,r
César. tento .êste que deu
a vitória a seu club�
ARRITRAOENS: Hatn.!J

ton Berreta t4 va�es _ C"r
los�-8 �Zê� _-:- C<OO

�at,is:�a R-drigue-,; 5 e 'F1"2n
Cl' 'i,!)ias 2.

so bom amiga e companhei
rc de trabalho, vê tranecot

rer. na data de hoje, o seu

aniversár!o natatíeto.
Iniciando-se bé . pouco

tempo nas lides jornalw;
cas tendo por trtncheh- l

esta fô'ha, ouoerto. Nahas,
através de seus escritos ter,l
se evidenciad-, como um

dos melhores e mais eon-

��:��a:eo�;���n�%�i'��o��
sua coluna dupla "Falando
de Cadeira" é, talvez. a ma

Is: pr-curada de q� i
lustram os jornais e emts
Sôl"ll.� barrigas- Jercies.

Atualmente r..1d!cado no

Rio. onde serve ã. Marinha
de Guerra. mesmo distante
continua a noo dar o :?1"e'
cioso concurso da sua. �.
na brilhante, -�met"nd'J
n-s. quasi [d'áriamen.te, o

produto de sua :utel!gêll.
cia e ident�caçâo com 3'.

coisas do esporte. elogian
do uo criticando. mas s..�ni

pre objetivando o p:-ogl'eg,.
so do esport.e. E' pl'ata de
casa e, assim, seu talento
e esforço representar mui·
to para esta fôlha que n�,.)
pr.escindia de ho::tlens "'J
seu [abarito.

Ao G:lberto ú 8bra�·,
muito cordial jo pess,..al
câ de casa, nugnranrio·1hO'
felicidades .e à sua familia.

contagem poderia ter sírto
mais amnla, não tossem

(lois erro� graves do árbl

trr que nos Instantes ini

ciais, quando um chute de
WIlson rêa Antenor tocar

a bota com o braço, nõi1
tendo o árbItro conced:r-,

COM TR� PRnlos. FOI DADA A
LARGADA DO CAMPEONATO DA LIGA

BRUSQUErm
Na part'da principal que

teve lugar na cidade 'e

Brusqug, mediram rõrcas
as representações do C. ,\.

carros Renaux " Usatl '(0

São João ncusta. O Ca�lof,
Renaux. que perdia de 2
'cntos a 1 aos aa minutes
da fúe final. coni�eguiu v -

rar o n!acHrde para 3 a 2
no final da c:mtenda. O
Cal"k\, Renaux venceu co:1I

o seguinte rme: MOS!

MANN: Aujor, Sardo e Mo
ríz:lo: Fantlni e Badlnhc;
Juarez, Petruskl, N'lt·u
Eft:haat. Per.eI'Inha e BO�I
nha. O U<:atl alinhou com

os segulntes Jog,HIOTe:s: Au

rêlio; Caprar(.l, Osvaldo e

DacJo; Fachinl e Of'raN,�.
Chlque, PIstum, G�'l"inlll.
Dimas e Osni. Como med\n ..

dor do préllo atuou o s,'

ri.hor Onalcto PereIra 'd�
Melo com fraco desempe.
nh') tendo seu trabalho me

recido sérias re3trlções p"t'
parte da equipe do Usati
que se julgeu tnc!uslve prE.
judicada pela SUIl at.uaçã"
Os tentos foram consl�

nados na seguinte ordem:
Bocinha aos 12 !Tllnutos, do

FUTEBOL EM TlJUCAS
Tijucas Cl)o f�1)rr<''''UOl;·

dente Manoel dos AnjoS)
� Teve inic:o. d"Jm.H!:,>". o

campe�nato da Liga D·:',,

Portiv� Brusquense. COII".'

sua primeira part,ida. o 1':
radentes recpClonou a e

quipe do Guarani, da vlzl

ri.ha cidade de Brusque. Rf,.
portaremos em linhas g!)
rais o que foi o jôgo.
Apontado p-r multas C0·

mo uma fraca equipe, sP.m

possibllldades, o Tiradett
tes orovou ao contrárle,
faze�do antever uma bua

jornada no presente carr.·

peonafo e �nde já se P0w!

ob�,ervar os b"}ns trabalheS
do têcnico Joci Brito.
Nos pl'imeiros movimel:

tos da partida, notava i:�

qUe o Tiradentes pr-curn.
va a todo moment., ° Sf'U

primeiro tento, o que acon

teceu aos �ete m;nut1J,
marcado por Oll�edo. N,)
vamente GlItrerl� mot':
menta o marcgd)r aos '15
minutos, cobr811do uma _pe..
nal1dade máxIma. Geter,
aos 18 minlitos;. aument'1\l
paTa três. I
Aos 28 minutos, Gilgredt"

mais Uma vez, volta a tn,ar·

Logo aos seIs minutos d·)
segundo tempo. Gilfre{!"},
numa selhacion,,! cabeç<!,·
da, aumenta parJ. clnc" e

Geter, aos 16 minut,o�.
completa o marcador COm
seis a zero em favo!" ct)
Tiradentes. ao Guar9�,1
não coube outra alternat.'.
va a não ser de üma O1aJ{)r
gdeada. truncan 'o as Jl) ..

godas, fazendo CC!rl que o

jôgO não tivesse () seu fi·
nal normal.

Os quadros jogar<tm ;,�.

sim consf.ltuldo-s:
Tlradent,es: - AIIJon. 1';-

101, LaIa, Djalma e Mlr'

nho; Ari E" Cai .... ; Olm, G,_

ter, Gilfredo .e Batista' (dc.
pois Teodoro).
GUARANI: - Bl"agan_Ç1.;

Moacir. Ingo. Sestare e No
ri; Iozi e Carreca; ErlC'J,
R")bert ... Serpa, 'rales e AI i

(depois Nereu.)

Foi Arb!tro da parj;tda I"'

senhor OclnlUo Costa, �a
L. B. D., com fraca atua·
ção p'i!cando a nOSS!l ver

em um tento do Tll"aden·
te!!, quando seus avantes 3..

chavam-�e em cmpedlmen·
to, deixando ainda Sua Se�
nharla de apItar um. P�lÜl:
ti em favor do TiJ',�à"nt�,;.

t.len�9S.

primeiro remm para o 0.1:

los Benaux e Chique '1".1

42 minutos do primeiro tem

po para o Usati.
Na etapa compkmellÜl.r

Geraldo aos 12 minutes C,I·

too-u o Usati em vantagem
no .marcador, ps.rw Pere-í

ena empatar aos 24 mtnu

:.o;. c ::,w.lm�nt.� <'os 40 mi- I

nutos Petru�yi de, falta mr..
xima decretou a terceira.

Queda da meta. �!e Aurêlio
e ence:ron o ma -cador da.

-partida cum a i'ltária ti!:'

Carlos Renaux p�r 3 x 2.

R'i!nda: crS 2iLOOO.OO.

( ..ont.na6...."l!'n:l)

AMARfLCO JÁ
PERTE�(E AO FU
TEBOL ITALIAMO

C'Jnforme se esperava. '"

atacante brasile:ro Am, -

rildo, foi nego�iado crm !:'

futebol italiano. r-ela trel;'·

sacãa ti::: jogador o Mib:l

pagou ao Botaf-go a lDl·

portância de 350 mil dól .. -

I"CS, enquanto o jogador rl'
cebeu 100 mil dolares a tI

tulo de luvas e perceber'\
vencimenlQS mensais cl;�

400 dólares. c:>rrespondcr-
�e em nossa m-eda a 3',,0

mI! cru1,,,lros, aproximada_
mente. Amjuildo teré. ain
da na,,�agem de ida oe volta

pa.fa a família, CSfla, com'-

�,� :c�n�::!Oa7�7��� ��ev��

EXPULSO NE!,INHO

Aos 25 minutos. por d!'!,>

cm campo.

respeito t'(1 árbi"ro. f:li e,,·

púlso ti"
-

cancha o medl.,
Nelinhf'. do que-Iro vi .(

t ante.

OS TENT.JS:
OS MJ-:LH')RE&

Os tentos da »aruca r -

ram asslnala-do.� pela or.

dem que segue: Noronha

24m.; Wilsçn, 33m. do pr:
melro tempo; WII.�on, 4n'.:
Valêrio. 1601.; Jorginh
37m. e Wilson, -iam. (Ia f;��

NO vencedor: wusm

metnor em C'1Il1J)O. SergiJ.
Rpnaldo, Domi. zntcn

Heltnho. No veneno: Lepr

nitz. Antenor, Furreira. N,'

(cnnt. na li" 1"'l:ln,,\

ME" DA"MEl.I
f!O�IÉr

09 jornais da capital noticiam que o renomado fundis
ta catarinen!le SILVIO J"UVENOIO DOS SANTOS. que ini·
ciou sua carreira esportiva nas hostes do Caravana do Ar,
e que inoIUSive deu inlimeros títuJós ao esporte "barriga.
verde" competindo no Rio Grande do Sul, Paraná e em

outJiRS cldades e Estados da Federação. irá deixar nosso

Estado para tentar a sorte no Grêmio POrto Alegrense, da
capital ga�. Para nós, que o conhecemos demais e, in·
c1uslve, treinamos e servimos ao sell lado lá no DestaC''l·
mentd de Base Aérea, não resta a mcnor duvida que a n'l'

Ucia e devéras chocante.
Na'm;al do Ribeirão da

Ilha, SUvio deixou sua loca·
lidadt,) para servir à Pátria
na FôrQa Aérea Brasileira..
Ambientou-se logo com a

vida da'cidade e foi toman
do inflÚência pelo esporte e,

quando chamado a treinar
desbancou a dois de seus

sulina.
Logo depOis o mõço riberonense fpi se projetando e um

dia sem esperar superou ao maiof e melhor fundista ue
nosso Estado. Waldemar Tiago da Silva. A gloria estav:.l

alcançada! Silvio éra aplaudido e condecorado oom algu·
mas medalhas que ainda as tem em seu poder. O comando
da corporação passou a incentivá·lo e Silvio retribui·lhe o

incentivo em tltulos, troféus e manchetes na imprensa n:l·

cional. Porém, ültimamente, o rapaz t'adava meio por baixo.

competindo mal e desejando abandodar o esporte. Dava...,

\'érias justificativa para isso mas, a verdade é que o co·

mando atual não o incentivava. l!:le próprio, falando à re

portagem por ocosião da última São Silvestre, manifestou
o desejo de afastar·se do esporte por falta de apoio das au·

tor:ldades militares. Inconformado, deixou as llleiras da

Fôrça Aérea Brasileira, Atuabnente é operário de uma casa

comercial, onde o que ganha mal dâ para o sustento da
famllia. Em vista disso, Silvio irá nos debcar para se agar
rar de corpo e alma à proj)Osta que julga boa do Grêmi::>
POrto Alegrense, irá tentar a sorte em outras plagas onde

espera obter melhores incentivos e boa recompensa linan·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ãmara dos Deputados
eputado Orlando, Bén,ok PSD-Se, comenta Pohtica portuá-

marítima e sorreita inEolmações acerca da realização de
Na sessão de 9 .dc cor- reio üa Maqhã"

C
Engenharia Industrial de tau.

rente o Deputado Orlando Afirmou sq1.Jitle parlamen-
•

t
Santa Catarina que está Fl,nalizou, pedindo ao 00' ser tornadas no sentido c

Bért�IiComentoll asituR·

tarqUenãOad�ntaestim�.·COngresros
. omunls as ameaçadade]:!aralizarsuas'vêmo Federa.]. que provi. se evitarem abusos dessa

cão dos nossos portos o o lar as exportações a fim ne � _ atividades porque não po- d/lonf',ill,'J drásticas deverão natureza.

prejuízO que causam à Na- econornízermos alguns rm- derá contar hem sequer
-------

as contínuas greves da lhões de deteres se essa mente. acusa de serem incentiva- fecb.h,',duOn"vPO""'dad'·,'ta, ,d,'m",r"._ COO,ffidinft,.'"":erpb,"',,,,,:_dOntaco"o','.

� ��Vl�Ali
martes. Pediu transcrí. economia é crtmtnosamen- Em seguida, encaminhou dos e dirigidos por eíemen- ....

-

_ ..., .....,.

ção nos anais da Câmara te suolraida para pagar gre- pedido de ínfonnaçÕ6s acer- tos subversivos. Lamentou cursos e obras importantes çamento Federal O mesmo "-"I 4
do editorial "Vocação Mal'i· ves e reivindicações que ca de reuniões e congressos que iato aconteça enquanto paralízadas. Exemplificou acontece com a Universid!l. t
[Imá" publicado pelo -cor- MO tém nenhum runca- estud:l��_:_imprensa =--inwne:___

hnspítais oomocaso daEscola de _��_santacatarma.adian'el.]'II;y
�

J�

rojeto da autoria no Deputado Mária Tavares da Cunha �i��:':;�i:�:r;i::;::;':::�::� �;�;�·ddi,�;:�'·��:i:�:��:�)
Mello, agora coover lido em lei,beneficia Jaragua de Sul

toza que se instalaram tribuir com um têrco elo plettenda pelo ilustre depu- nícípío, mas tôda a regtâo, llz na sua iniciativa, que

os trabalhos legislativos, o valor total das obras ele tedo que representa, un como meio de comunicação agora está convertida em ezercrcíc da Assembléia Le·, numcruo, l>Qi" numento é crln-

deputado Mário .revares ela. construção da ponte "./'Ib· bancada do PDC, a regiêo com os centros produtores, lei, pore o deputado Lecían o+statíva do Estado, eceoa, ç;io".,E��11 11.'1" "ido a mais r" mando n_d�,'i�i-'o ngrevndu, con

Cunha Mello, atual secre- don Batista", situada na ri .... '" '''�e Catarinense e par- abrangendo Blumenau e zoo Sj.ovlnski, Presidente ern de promulgá.la, oento. orl!;nll'çiiD do. el'celSo J vlnwnto ao reCU,.�D parn, refor

tarte do Interior e Justiça, sede daquele Municínto. Es· ttcutermente o Municipio nas circunvizinhas, e com-
Pretórlo nu soluçãO. de t,-.o tre- ecuc- "segUran�n, nOS termos

apresentou ao plenário d-r sa obrigação decorria de de Jaraguã do SuL É que u preendendn, ao Norte, .rcín- 61NA"10 EM UM AWO portllnll questão t""'n;,.-o <iI) pedido inicial

Assembléia Estadual U!TI contrato firmado entre a ponte se destinava a rren- ville, São Bento do Sul '9
J constitudonal, "travéS de jl1l�

projeto visando eximir 3 Prefeitura e o Oovêrno 10 quear livre trünsíto atr,i- MaCra. Aptlro com 'I"IOIOre5 probcbllídadee - Faço Q Il'I,menO� Cretulltlos n 2:!-1l-f,l

Prefeitura de Jaraguã do Estado, vés da estrada estodual, que O deputado Mário Tava- ,"UO mscnçôc Ó Rua Dr Fúlvio Aducci. 748 CURSO

Sul (Ia obrigação de CO!)· .rusttücavu-se a medida servia, náo somente o Mn- res da Cunha Mello foi te- COI-!TINEt1TE

E RTAZES Q O
INGRESSOS: 100 CRUZEIROS

L'., (l� (l_12_62, pR,Jo:. 3.746); a

2�_1(J_(;2 (rec. de mnnd. de K(!g',
riodIlTust1çutlnUniào,ue17-

UO lO_4W, dêste Estude, im D,J,

r., de 6_12_62 l'n�. :1,7,,3).
çoU\ rle"ida ne rmlaeãc, pOia,

da flusrrudn maioria, dou p:o-

nrçlllncllli,,.iu, qunlquer tributo

Eugenio TrDntpOwsky Tau_

lois Filho(rec. de mund. de, sego n.

8.R8t, de São Paulo, in D ..1Y.
Clovis Ayros Ganiude 16_11_1;2, I'a".6:J8li 1;41)\;

a 13-12-61 (rec. de mrtnd. de Ary Pereira Oli�ejru
\eg. n.o 8.861, IlImh';m de !';,U Ciente: Milton <I" Costa

Paulo, in D).U., de 17-4-6:' FOrlllQ votos vencedores os

PIlK. 717); n 19_1_62 (r�c. c·, '.:;mos Sr,;. DeH. IVO GulJhDn,
trllOrUnár;o e.c 411.003, do R. Adj,o Bernnrdes o Mnrcendee do

G. tio Sul, in D.J.U" do! ,;_10_ �["tto� )lnrcillO Mcdeiro�,

91i2, P"l;',· 3.7H;" :!.'-.-! Hf.2 (I(q,r<lduúdo ,'or t�r !!alde

(r�C. de ml!.ndn. de Sl'j.!, n.' �"m incorre(õe�)

Cnncordjô tem e3te mH
ua U Ex�o, ição d J miJB�

Nos próximos dias 21 à das visitas em várias pro-

27 do' corrente em Concõr- príedades rurais, com a Ii

dia, será realizada a Se- natídade de ser escolhida

gunda Exposição Municipal 1- A PROPRIEDADE �U·
do Milho. Lidéra a realiza- RAL DE L962'/I:9fi3,
ção a Associação Rural de A realização de palestras
Concófdia, que, naturalmen- radínlônícae: a execução de

te tem cooperação das de- demonstrações técnicas e o

mais classes e entidades II.'!' almoço festivo no Rotary,

:::"u�ai;���I:aata��n?;r:�d� �=�:iP��Mnb�
lho e o Celeiro do Abasteci- Concórdia, um aconteci-

mento de Santa cataríns. manto estimulante de mais

A Segunda ExposiçãO Mu· interêsse na cultura do MI·

nicipaI do Milho, será inau· lho.

gurad:J. no dia 21 do corren· Mais interêsse, natuml,

te às 10 horas pelo Enge- mente, além do que já emr

nheiro-AgrOnomo Luiz Ga- te no produtor rural de

brieI, 8ot1\al Secretário da Concórdia, sem dtlvida um

Agric�1tura. produtor em bom caminho,

Além dos aspéclo.s educa· porém também no comece

�ivos, a Segunda Exposição como ludo que está sendo

MUnicipal do Milho, tem f\ Ceita r.esta região.

I .

.

o� eo fAJlERNO

�.iÃt «o VER/lO l COM IRES PRÉUOS FOi !:lÁDA
-cm otu-erc (4) e JctZl'
(2). Arbít.ro da o-Ieja: O·

-tonío Nascimento Cosia,
eom tra'!o trabalho. A ren

da atingiu :1 cavi ctos C:$
24.0G0.úO. O T r-adentes v, u

Ct'U C8m .• �.?gu;"l"�s joga
dores: A:hon; Djalma, E

ioi e Alexandre; Sllvér o .�

Campo�; Bel'link, Je�'!;:,
G'lfred'J, Caio, .� J. Ba:;�"

ta.

(ee.t. da �� I,.,dnlll
_ Na. (lida0, de i'l'/,J

Trento, o prusandú, de BrU!.
que. derrotou ,) Hum!l.li�

pelo escorre de 3 tentos a

T.'-fIe;ra o- Pllisl.lndú que. dJ-

prlu boa 11.r1"J'''uure, m ... r

ca.am: Garrinha. Luizin .• )

e Julinh -, Para a equipe lI··

Nova Tr-,.nk. MQisés ml:·'

cou o ponto de n.Jnra,

Com� luiz da r-elej& :I.

tuou o senhor NorIva! K ,.

chnik, com ótimo:> trab;l.•.,Q

e a renda toi de crS
16.000.00.

FJDal.l.cnte, }la c d:u:'J

de Tijucns, o '�raden��::
local, gol�ou o GU'lranl, rle

Brusque, pJr 6 (.tlllt >I ... z-i'

ro, Para o Tiradentes gO"><l

No �e�or amaj�) isb. à:l

Liga Brusquen,,;'" tlvem_(.. ,i

os segu:nteii ,�:m.�atlos:

Naci nal '? vcrsn� Centel'a
rio O.

GuaribU,bcn,l! 5 VC1'<;llS !4

de Junho 2.

Ourifico 3 ver·"l� A: ..r::oreNotícias da füliei�•.
SlfRPfEEKIlEU RLUEtREN!E"(,Cont. da últ. pig.)-.

pôlo pl'estnllo ô)or aqu 'i't Franc�')co Souza.

auto:ldad!!, quandb Eng!-
nhe!ro Residente em ':!.t- ProOloções.

(tont. da"· paliPna)

lInhr, e Hélio.
Osni; Luj:z·nho e Nelinho;

Héli:J, M·ma, Di:lho (Jorl?l
nho) e Godebetto.

n<Jjnhas, para a coDcr:!t.
zação da referida oora,

f1RBITRAOEM
Fr_-i promOvido :lO pôsl::.

de Maj<Jr, por mi!recimj\n�
to, o C9p. Rq1.}e '1€ iOlivJ>i

ra M;ndes. O I? .' en. Ma

noel Fe;mlano. :a'.ibeiro e.

20 Teu. Diniz de- Olin.ro

Filho, da Reserva ·'1.'!mune-

PRELIMI�A::t

Eivada de ert'os a ar�

tragem de Qerson D�m:.·

ria, d::>s Quais dl)is bem g::�
ves e prejudiciais ao qu:
dro local, contorme nar,l

tlva acima. Fraco seu de

desempenho,

Transf.erêncla. para a

'Reserva RemUolp.rada
Como prel\mi.'J,'r lefron

' .. �,.: �<; tlm"s do V')
lant.es, local e vim.pa, ti .

Ita.iai. v.encen 1') , qua,lr'J
dos motoristas ,jC:O escor·

J"e de 2 x:.

F,..ra.m transferidos pard
a Reserva Remunco. ada:
na graduação de Subteneu
te, o l° Bgt. Múo;;ico Fra!!.

cisco Vicente, e na de C'l

bo, Q sd, Clodovino Antu
nes dOS Santos. Por Olt

tro lado, f"ram reformadus
por Incapacidad(' física o

Cabo Adclino Paulo da
Bilva e !>Cls AntônIo C!llh:
to e Mário Ant.ôúÍ:) Mar�

ques.

rada, convocados para o

serviço ativê, f0;:-?:n prD
movidos, r.espect..vamell�e

ajJS postos de Ca;:!itão e 1'"

Tenente.

os QUAD'R0S REND�

Figueirense - Do!I\�:
Marreco, ZlJt ...n, 'Jaràzinh<}
e Manoel; Valérl'J c ae!'�k
WHs::>n, Ronaldo, Belinho
e Noronha.
Barroso - Lúlbnitz; Ma'l

'l'iclo, Ant('n-:-l', !i'e!ieii"a e

A renrla não to.'. fome'.! .

da, mas, pelos n-).<srs cu

culos, deve ter :e iiprox!_r.,õ
do da casa dus Cilllto ('

cincoenta mil cf\�zelro, ,,-,'I

do b.oa, consld�'dn(lO-!'i� 'J

mau temp:- reinante.

Exclusões
Disciplinares

�

LIMAX- pesQ5 Autoridades P011ciais.
Foram designad-s pa!"::1,

as funçé.es de Delegadüs
de, Polícia: de AlfrerllJ
Wagner, o 3° Sgi. OilSCll
Matheus; de Armazém I)

3D Sgt. Aldo Martins;
,

j.!
ltuporanga, o lO Sgt. Fr:m
cisco Souza; e d� Sãi Luct
gero, o 39 Sgt. R.·dney A.
Medeirrs; toram dIspen
sados das funç;;es je De
l.egado de PoiJcla do Süo
Martlnho, .. Suo Deleq-n
do de Saco d'Js Llmõ•• ;,
respectlvnmente, ) 30 3"{t.

Lavradbr
DOBRE SUAS COLHEITAS

1.,e'AL

OfWLa!J �
[il

Inseticidas em pó ou em líquidO, Diversos
IlpOS e fórmulas poro O extermínIo de Qual

qu�( _

espécie de progp da lovouro,
Er"tCldos Talai e Seletivo eliminam os er.

vos doninhas e',.,londo assim o·improdullvo
Traoalho de capino,. Foço limo vlsllo ou

peço inlormoçoçs 005 teorlconles
suave'!!' mensalidadeS II!

,

••• e o �sa\do em

--:---------
3 lOjas a sua disposição:

lIIidênciaRua Trajano, 23

Florían polis

Rua Conselheiro Mafral 6 Rua 15 de Novembro, 1409

Blume,\\!,uFI nanópôlis
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Celso Ramo vi ·ta o Sec ...

f
"

Policia Militar Participa no

Primeiro Seminário de Alf
betizaçào de Adultos,
Realizado em ltajai

No primeiro Semínã-ío entre seus Oficiais o "MÉ- 'vés de seu Comandante Ge-
de Alfabetização d� Adul- TODO PAULO FREYRE", Tal Coronel Antônio de La-
tos,

- realizado na vizinha

cidade portuária de Itajaí,
o senhor Coronel AntOnio
de Lara Ribas, houve" por
bem, designar o Tenente

Pedro Martins Bernardino,
para participar ativamente

do mesmo.

O referido Oficial trouxe

ao conhecimento dos de

mais Oficiais que compõem
o quadro daquela oíortose

Corporação, os conhecimen
tos lá obtidos, do lá remo-
50 método "PAULO FREY·

RE", de Alfabetização de
Adultos.

o presente método, pela
sua eficiência e cansequen
te aorovecão no Ministé
rio de Educação, já conse

guiu alfabetizar, em 40 ho

ras, pessoas que pouco ou

nada sabiam do idioma pã
trtc.,
Ê de se salientar que o

método em questão, con

ctenusa e aumenta o gr-ru
de cultura do auebettsen

do, isto é. não somente
dando a ête a faculdade de

ler e escrever, mas, tam

bém, nroporclonando aos

alunos: conhecimentos e

cultura geral.
O Tenente Pedro Martins

Bernardino, Que 1":')" 'l'l� ---.7.

é o Diretor da gsoote "M \

RF.CHAL GUTTT.T�1?ME". de

já programou para a prõ
xima quarta feira, dia 24 de

julho, às 14,30 horas, urna

aula ministrada pelo Te
nente Pedro Martins Ber
nardino, que poderá ser

também, assistida por to
dos aqueles que desejarem
tomar contacto com o mé
todo Que vem revotuctonan
do ° ensino de alfabetiza
ção de adultos no 'Brasil.
A Polícia Militar, atra

alfabetização de adultos,
aproveitou de maneira útil
os coobecímcntos lá minis
trados. estando, desta for
ma, em condições de apli
car com reais vantagens, o

método "PAULO FREYRE",
não só no curso sob sua

díreçâo, COrI).O em qualquer
outro do gênero.
Acompanhando o Tenen

te Pedro Martins Bernar
dino a Itajaí, sennu. t:U;I'

bém, o Senhor .rcêo Moura
Neto, Secretário datilógrafo
da Policia Militar, que sou

be, oe maneira brilhante,
cooperar com o Seminário
e p-ooorctcnar ao referido
Oficial o indispensável au

xilio, enriquecendo assim,
os apontamentos feitos dn
rante os trabalhos.

A. lY-p�fir") G�r,,\ de. En
f<'f' .... (> Tn"�..,',.:;'l da Polícia
1\1I"i!it�r. "i<:nn'if) difundir

Sucesso absoluto o Primeiro UODseJbo
Ordinário da União Catarinense de
Estudantes Técnicos Jlndustriais

ITAJAí PALCO DOS ESTUDOS -- CONFERENCIAS - APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS - POSiÇÕES.
ITAJAt _ GRANDES ATI· rtnense de Estudantes Tt!c- e ilustrar o Encontro, O SIDADE E O POVO" numa selhc, _ patrocinando uma

VIDADES nicas Industriais, promoveu Secretário de Educação e palestra proferida na Rádio série de promoções. Sua

o Primeiro Conselho Ordi- Cultura, Dr. Elpidio Barbo- Clube de Itajaí. attvrdace frente à entidade

ra Ribas, os nossos stnce
ros cumprimentos, pela vi
são ampla com que vem

administrando a Corpos a

ção que tem por dever ga
rantir a paz social dos Ca
tarinenses, por mais esta

prova de amor ao que con

cerne à educação e cultura
da nossa gente.

A progressista cidade de

Itajaí foi o palco de um

acontecimento dos mais in

teressentes. durante êste

mês, quando a União Cata-

. .

Os nui"us Pa'lt" lia (.o<·t:I. esmos e Arlete .lr� ...m:::s,. i eceucndo a u-nção NUllcial, nu
altal da l�l"c.in tio I)nino j,.�pi to �a,ato. (Lei;; reportagem social, nu Coluna Radar

I�":' S\J('iel'adc de Lázaro BartoJoll'iCU, na quarta página. - (fOTO REAL).

ESPElACULAR A �ElEÇAO CATARINENSE:
6 X O DIANTE DOS BAIANOS!

A seleção catarin!nse en

trou com o pé direitd no

Campeonato Brasileiro de
Futebol Amador, que se

, disputa no EstadQ do Rio,
conseguindo surpreender,
anteonLem, em Friburgo,
quando fez sua estréia, o

�:':,��reB::ia:'i�';�n:�:':

lOI'fRIA 15110zéro, assinalados por GiI-
.

san 3, Cavallazzl 2 e J. Mar-

tins, êstE! de penaity. do
ESCOLA
RADIOFON1-
CA DE
CULTURA
GERAL

EDMUNDO DA LUZ PIN10
Austregésilo de Athaydc

Há tipenas alguns poucos

dias, encontrei Edmundo

da Luz Pinto e conversamos

sôbre 8 Academia Brasi-

leira.

Era um dos sonhos rie
Edmllndo pertencer a03

quadro;; dessa instituição.
Não �he faltavam para is:,o
as qualidades requeridas.
Inclusive o livro de valor
literário de que cogitam os

Estatutos, Qomo eu lhe dis

sesse (lue era tempo de pen
sar na- candidatura, Edmun·
do respondeu·me, brincan
do: "Querer eu quero nui

to. Mas não tenho mais co·

ração para isso".
Bati-lhe no peito esqu2r

do e afirmei: "J::ste cora�o
é de aço, e aguentará ainda

muitos anos".

A razão estava com êie
que já o vira falhar algu
mas vêzes,

Para todos oS: seus ami·

gos e admiradores, fê", ,>e
um vazio que não poderá
ser preenchido, Não são

frequêntes os homens do

seu tipo que constr("1l'Jm "'0

encanto da prosa uma Cor

ma de arte pessoal intnl'lS
fel'ívp.!.

mente um critico e urn ca·

ricaturista, capaz de dizer
num pequeno traço, em

apenas algumas palavras !l

que a nó.!j outros jorna!is
tas e escritores exige pág!·

E com que leveza armava

os se!Js quadros verbais pa
ra retratar homens e acon

tecim�ntos!

Como diplomata, apre
sentou no Brasil papel de
muita importância, mercê,
sobretudo, do conhecimen
to que possuis da política
latino·americana e das ami

zades que atara com diri

gentes dos paises vizinhos.
Era delicia ouvi-lo narrar

episódio a que assistira, nas
conferências continenbis e

definir situações e pessoas

que neles se envolveram.
Os seus amigos guardarão
a lembrança de seu convi

via, sempre amável, no qual
desperdiçava o ouro de lei
de um espírito cheio de

cintilações e de graça
O rn::dor elogio qlle li1e

pode �er (eito é o de que
ni\o fê'" sofrer ninguém, no

t'· ... !l<;Ho da vida, e a todos
d'1hoil um patrimônio rle
"hjst.ostlS- ob"sel'vscões, além
ri, h.., ..... (1\'" "'l"1� recusou

10m'!!" I> lt'li'pO. ""'�!l ('I'I',I'I'.(I·il\, .h· :
.

.0

;;.ô�,:: ,:':;i,{':5�;:g�d�:·.��'·=:1"�J

Um programa de alto al
cance patrlotico e humano,
levado· ao ar, a partir de 4
de agosto, das 10,05 hs. às
10,30 hs. da manhã, aos do

mingos, pela Radio San�,1l
Catarina. Alfabetização pela
Radio, Uma iniciativa para
distender aos mais distan
tes recantos as luzes :-�o
alCabdO,
Voc{l possúe �Im aparelho

de rádio? Permita aos que
não sabem ler e escrevar

escutar as aulas dominicais

O Governador de Santa Ca- to catarinonse. Na foto
tarina, Celso R3IDOS, iêz vêem-se O Dr. Sanders, o

uma. visita do co-testa ao Governador, o Ministro Jo
Dr. William; crs, Secre- sé Barreiros, da delegação
téno Geral Acttuntc da Or- brasileira. junto à OEA, o

ganização dos Estados Ame- Deputado Joaquim Ramos e

rtcaaos (OEA), dando-lhe o Professor Alcides Abreu,
alguns detalhes do progres- presidente do Banco de De
so-co seu Estad.o e dos pro- senvolvimento do Estado
jetos de seu govêrno para de Santa Catarina. (Foto
promover o desenvolvímen- PAUl.

tíJ�ESY.AD'O
O MA.I.t-- MlTICO DIA.lIO Dt $ANTA U.tAJIIN� t:

Florianópolis, (Sexta·Feira), 19 de Julho de 1963

NAO DESEJA SER PROMOVIDO
BRASíLIA, 18 (OE) - O ga ter reíto vultosos gas

CeI. Assis Brasil, nomeado tos, para assumir o pôsto,
adido militar na Argen,tio!:l., e que mesmo elevado a

não deseja de nenhum mo- Gal. de Brigada, não pode-a
do, ser promovido a Gal. cobrir as despesas que fez

de Brigada, no dia 25. ate- para assumir o novo cargo.

nário, congregando na So- sa que ia proferir a respei
ciedade Guarani, uniões es- to da "SITUAÇAO 00 EN

tudantts dos mais dístan- SINO EM SANTA CATAR!·
tes rnunicípica do Estaelo NA", lião esteve presente
de Santa Catarina. Gran- por motivo de saúde. No

dea euvídades foram a dia da abertura falou sôbre

constante do primeiro Con- "O SENAI EM SANTA CA

selho ,organizado p e I '1. TARINA" o Dr. Hermelino
UCETIL, com excelente pre- Bugmann, Dtretór do Senai

parco- em nosso Estado, residente
em Blumenau. E antes do

CONFERi;;NCIAS encerramento, Péricles Pra

de, redator dêste jornal e

Diretor da Divisão de Inter

câmbio e Expansão Cultu

ral da- Reitoria da Univer

sídade de S.C., proferiu
uma conferência versando

"OS PROBLEMAS SOCIAIS
E AS REFORMAS DE BA

SE", tendo o mesmo abor

dado o tema "A UNIVER-

A fim de melhor eslu:
dar os problemas relativos

ao temário a ser abordado

pelo Primeiro Conselho Or

dinário, a üntao Oatarinen

se dos Estt:. -ites 'récnt-

cos Indust

uma série

tas, no ser;'

convidou
-nrerencts

e orientar

Ir=== �V
\1 I\P (rjUlO. DA;,_]f I , POLíCiA MiliTAR
s'oomatura de

Oficiais
Nov)S nandn aerrettne, Nilo Mar

ques de Medelr ..s JQlh')
Or-lando Graciosa Filho e

Vitor Cani.Realíaar-se-âo no prô-d
mo sábado, 20 do corrente

as solenidades de fOI"111:1 �

tura dos alunos que coa

cluiram o Curso oe Porma

ção de Oficiais. São as s'"

gu:ntes os novos 8eg�ndos
Tenentes da PM: Adalber

to Luiz Veram de Plzzo·

Homenagem ao D1',

'rarcísío gchaetfcr
'reré c nome no Dr. 'rer

cisto jscnaerrer. atual D;�

retor d:. DER, a quadra ::;c

basquete que sera maugu
rada em breve no quartel
d-:- 30 BPM, em Canoinhtl";.
Prende-�e a homenagel.1

decidido e \'alic�o <1-

(Cont. na 7· pág.)

latti, Adil�on Hipolito, C:lr

los Alceu Philipowsky.! Gui�
do Cardoso Zimmerrnanl'.,
Haroldo Pabst, João ['Fer-

DE SANTA CATARINA

REPERCUSSAO

RELATÓRIOS

Os estudantes Jorge Luiz v

Leal, �.. residente, José Ro

gérto Pereira, secretárfo e

Getulio Schmidt, tesourei

ro, afirmaram para díver-

:�� �;n:"isá��see�ore6;���1::
rio da UCETI foi intensa,
considerado dos mais con

corridos e dívulgadn
todo o Brasil.

Com uma organtaeceo
perfeita os dirigentes da

UCETI, planejaram uma

série de comissões que tra
taram do estudo de proble
mas relativos à classe, ai)

Estado e ao Pais. Ao rtn-u
foram apresentados retato

rios, discutidos devidamen
te, Serão endereçados as

autoridad.es cotrideteh�és
para prcvidêncías. i i ,
ANTONIO CAIU.OS DA SH...

Um g eo nde Tribunal Po

pular, a partir de 21 de íu-

,�Õ�t�fi��:'��. ���:�yj�an�; pidet<Jnça da Bancada d

!Rt;T l���tlJ���; ;���::i� . ;tdt � 'ta�a����� = �ec�edt
�udib·j()rnul'i::;ticó· do mais I rio da Segurança Pública
alto ínterêsse c esclareci- - centra a mudança.
menta popular: A cada domingo, um n

vo tema, quer político,
cial, religioso, econõml

cientifico, esportivo ou ar

tiístícc, que Interesse i

opinião pública,
E VOCÉ é ti Juri!

"VOCE E O JURI"

VA: CONTRIBUIÇÃO

O estudante Antonio Caro

los da Silva, Presidente da

União dos Estudantes Se

cunoanos de Itajai deu

grande cobertura ao con-

"VOCf:: Ê O JURI"
que em sua audição inicial
abordará o tema "MUDAN:
ÇA Do\. CONSTITUIÇÃO PA
RA A REFORMA AGRÁ-

AÇÕES PREFERENCIAIS
DA PETROBRÁS

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
RELATIVOS AO EXERCIClO DÉ 1962
PETRóLEO URASILEIRO· S/A _ "PETROBRA&"

avisa que. a partir de 17 de jUlho de 1963 e até 31 de
Agõsto Vindouro, efetuará, aos acionistas residentes nf!S_
ta cidade, por intermédio do Banco Indústria e Comircio
de Sta. Catarina S/A., o l)agamento dos dividendos 110
exercício de 1962, reJath'us às ações preferenciais, na base
de 15% sôbre o valol' nominal da� mesmas.

.

,

A(mOU
CONVITE

BRASILIA 18 'DE) _.

- O Presidente João 00\"

lart. aceitou o c')nvlte q,;t
lhe fô�a formulado pai)
·almoçal' a bordo de :11'\

navio mercante. llJsse �

mõço, que será rIO dia
'

de agõsto, se \!onstltul
numa hemenagcm daquell

__

--=:-:--=-
__

-, '_0_.7-6_'__oIa_'_"_ao Chefe da Naçilo,

TA( - Cruzeiro do Sul
noyos horários e novos�vôos

AViÕES CONVAIR 440.
.

DIRETO PARA SÃO PAULO E RIO
SAlDA DE FLORIANÓPOLIS AS 14,30 HORAS
PARA CURITIBA - SÃO PAULO - RIO

SAlDA AS 13.45 HORAS
SAlDA DO RIO PARA FLORIANÓPOLIS

DIARIAMENTE AS 7 HORAS
t\GORA A'VlêES DIRETOS Eft'

VU0 N rlll\AMtN r
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